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In Sweden, the social work programme is currently given at 15 different centres 
of higher education. The programs are standardised through legislation 
concerning the educational goals, this can be seen through curricula and syllabus. 
A few of the centres of higher education have chosen also to follow the global 
standards published by IFSW and IASSW. In this study, the curricula and syllabi 
from two universities’ social work programme together with the global standards 
and legislation regarding higher education has been compared and analysed. Did 
the universities follow the current legislation and the global guidelines, and did 
the programmes´ educational goals correlate with each other? By using three 
theories, complementary thesis, normative isomorphism and profession theory, 
these documents have been compared and analysed. The result was that the global 
standards and current legislation correlated to a high extent as well as with the 
educational documents. Though there were some discrepancies, the most eye-
catching was the lack of parts of the current legislation in the curricula, meaning 
the universities did not follow the standards to full extent.        
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Socionom är en yrkestitel som under det senaste seklet genomgått en 

professionalisering, från att vara ett socialt kall till ett högskolebaserat yrke med 

en vetenskaplig kunskapsbas (Lunds Universitet 2017a; Malmö Universitet 

2018a; Dellgran 2016:251; Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:75). Det som 

utmärker en profession är fastställda ramar eller så kallade standarder, som bl.a. 

en gemensam kunskapsbas, allmänhetens förtroende samt att det ska finnas en 

vetenskaplig auktoritet (Brante 2009:15; Flexner 2001; Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:79,82).  

 

Standarder är även ett tema när det gäller andra yrkesutbildningar, inklusive 

sådana som kräver legitimation, som exempelvis läkarutbildningen. 

Läkarprogrammet har under flera år utvärderats och riksdagsbeslut fattades den 

21 mars 2019 att utbildningen ska utökas till 12 terminer, samt få ett tillägg av ett 

flertal obligatoriska läromål som samtliga lärosäten ska inkludera i sin läroplan 

har lagts till (SFS 2019:161; SOU 2013:15). Denna åtgärd motiveras med ett 

behov att kvalitetssäkra utbildningen för att studenterna ska ha förmåga att efter 

examen arbeta både i Sverige och internationellt, och resulterar i en ökad 

standardisering genom de utökade kursmålen och stärker deras gemensamma 

kunskapsbas. 

 

För socionomprogrammet finns det formella standarder i form av lagtext i 

högskoleförordningens examensordning (SFS 1993:100), som gäller samtliga 

socionomprogram i landet. Det finns även globala riktlinjer, de s.k. global 

standards for the education and training of the social work profession. Dessa togs 

fram år 2004 av två organisationer, The International Association of Schools of 

Social Work (IASSW) samt International Federation of Social Work (IFSW), och 

är frivilliga att ansluta sig till. Ett universitet eller en individ som ansluter sig åtar 

sig ansvaret att följa dessa riktlinjer. Syftet med dessa standarder är att 

kvalitetssäkra utbildningen, både på nationell och internationell nivå och när det 

gäller den kunskap som ska ligga till grund för yrkesutövandet. Dock öppnar både 
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examensordningen och de globala riktlinjerna för att universiteten ska ha 

utrymme för att införa egna lokala mål d.v.s. för informella aspekter inom de 

formella ramarna, lagarna och riktlinjerna (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). 

Denna öppning för lokala mål är viktig för att förstå vilken kunskapsbas som 

socionomprogrammet vilar på vid de olika lärosätena. De informella kraven 

hamnar i examensordningen under en punkt som benämns "övrigt". Exempel på 

sådant lokalt mål är MAU (2017a) som har internationalisering som tema för sitt 

socionomprogram. LU uttrycker däremot inget liknande övergripande tema. 

Innebär denna skillnad vad gäller existerandet av övergripande teman, mellan två 

geografiskt näraliggande lärosäten, även skillnader när det gäller andra aspekter i 

utbildningen? Och hur går sådana skillnader ihop med kvalitetssäkring, standarder 

och strävan mot gemensamma ramar? 

 

Det är inte helt ovanligt att implementeringen av en och samma standard tar sig 

olika uttryck beroende på vem som utför implementeringen (Ertl & Phillips 

2006). Varför är detta ett problem? Om den implementering av standarder som 

examensordningen och de globala riktlinjerna har som syfte att tillhandahålla är 

bristande eller icke-fungerande, eller om öppna, informella, lokala mål dominerar 

utbildningen, kan mindre eller större skillnader påverka vilka krav som ställs på 

studenterna vid olika lärosäten. Sådana skillnader kan i sin tur innebära att 

kvaliteten på utbildningen kan variera starkt beroende på vilket universitet en 

student söker sig till. Ett sätt att titta närmre på detta problem och undersöka det 

konkret är att granska vilka krav som ställs på studenterna i termer av kursmål, 

vilka synliggörs i kursplanerna. Detta är de dokument som ligger till grund för 

examinationerna. Utbildningsplaner i sin tur beskriver hur terminerna är upplagda, 

det vill säga vilka kurser som ges, i vilken ordning de ges samt de mål som varje 

universitet ser som viktiga att betona inom programmet som helhet. 

Högskoleförordningen, som innehåller examensordningen, fastställdes 1993 och 

uppdaterades senast 2018 (se SFS 2017:857). Examensordningen är för 

socionomexamen de statliga myndigheternas lagar om hur utbildning på grund-, 

avancerad- och doktorsnivå ska se ut, dvs de formella krav som ställs både på 

utbildning och studenter. Hur tillämpas dessa standarder i kursplanerna vid 

Sveriges universitet? Vårt mål med denna uppsats är att undersöka hur det görs 

vid två av Sveriges universitet, Lund och Malmö. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur implementeringen av standarder 

vid socionomprogrammet ser ut vid Lunds och Malmö Universitet. För att 

undersöka detta kommer samstämmigheten mellan fyra typer av dokument 

analyseras: 1. utbildningsplaner 2. kursplaner, 3. examensordningen samt 4. de 

globala riktlinjerna med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Vilka likheter och skillnader finns mellan innehållet i de fyra 

dokumenttyperna?  

2. Vilka gemensamma ramar finns mellan de två universitetens utbildnings- 

och kursplaner för socionomprogrammet, och förmedlar de en gemensam 

kunskapsbas för socionomyrket? 

3. Hur påverkar examensordningens “övrigt-punkt” kurs- och 

utbildningsplanerna och hur kompletterar den de formella standarderna? 

 

1.3 Avgränsning 
Eftersom socionomprogrammet ges vid 15 lärosäten (Antagning.se u.å.) och tiden 

för uppsatsen är kort har en avgränsning gjorts till att gå igenom utbildningsplan 

samt kursplaner för Malmö universitet (MAU) (f.d. Malmö Högskola) samt Lunds 

Universitet (LU). Litteraturlistorna och litteraturen som tillhör de respektive 

kurserna har valts bort då studien inte syftar till att undersöka den verkliga 

kunskapen som studenterna invigs i, utan vilken kunskapsbas utbildnings- och 

kursplaner förmedlar dvs vilka ramar som läggs för den konkreta kunskap som 

studenterna ska ta till sig och ha med sig i sitt yrkesutövande? Vilket framgår av 

de tidigare nämnda dokumenten. 

 

1.4 Begreppsförtydligande 
Genomgående i denna uppsats kommer begreppet standard att användas löpande. 

Begreppet innebär här en regel som ska följas. I vårt fall vad en utbildning ska 

innehålla och uppnå. De standardiseringsverktyg som vi använder oss av är 

examensordningen och de globala riktlinjerna. 
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2. Bakgrund 
2.1 Socionomutbildningen 
Socialt arbete blev en egen vetenskaplig disciplin 1977, då det blev både ett 

universitetsämne och forskarutbildningsämne (Nygren 2016:128; Sandström 

2010:36). Socionomprogrammet, som det ser ut idag, utformades efter 

millennieskiftet när det dåvarande sociala omsorgsprogrammet och 

socionomprogrammet slogs ihop efter det dåvarande Högskoleverkets 

rekommendation i sin rapport från 2003 (Johansson 2010:51-52). 

Socionomprogrammet leder till en yrkesexamen. Själva titeln socionom är en så 

kallad professionstitel. Detta betyder att en yrkesverksam socionom kan erhålla 

många olika titlar, exempelvis kurator, socialsekreterare och biståndshandläggare 

(Morén 2010:23). Resultatet av detta innebär att professionen kan utövas på 

många olika sätt och på många olika arenor med olika regelverk (Morén 2010:23). 

Eftersom socionomer kan arbeta inom många olika yrken, och det faktum att 

socionomer i arbetslivet stöter på många vitt skilda dilemman, behöver 

studenterna tränas i mångvetenskaplig samt självständig kritisk analys (Kejerfors 

& Alexius 2012:434). Men studenterna behöver även öva på att göra sina egna 

etiska bedömningar och ställningstaganden eftersom det i praktiken inte finns 

några “rätta” svar (Kejerfors & Alexius 2012:434). Det är därför viktigt att 

studenterna under utbildningens gång får öva på att reflektera över sina egna 

värderingar i förhållande till de intressekonflikter som examinerade studenter kan 

möta i sitt arbetsliv (Kejerfors & Alexius 2012:438).  

 

Kejerfors och Alexius (2012:437) skriver även att det inte hör till ovanligheterna 

att de förväntningar som socionomstudenterna har på vad de ska lära sig under 

utbildningen inte stämmer överens med vad de enligt lärarna förväntas lära sig. 

Vidare skriver författarna att förväntningarna som studenterna har inte alltid 

stämmer överens med Högskoleverkets uppfattningar om vad studenterna bör lära 

sig eller vad de faktiskt tycks lära sig under utbildningen (Kejerfors & Alexius 

2012:437). Det verkar alltså inte finnas en enhetlig uppfattning om vilka 

kunskaper som studenterna förväntas utveckla, detta gäller inom gruppen 

studenter, lärarstaben och inom lärosätenas styrning (Kejerfors & Alexius 
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2012:437). Varken de olika kategorierna sinsemellan eller i förhållande till 

Högskoleverket (Kejerfors & Alexius 2012:437). 

 

Stefan Morén (2010:23-24) skriver dessutom att färdigutbildade socionomer har 

en benägenhet att bli så kallade “tillfällighetsakademiker”. Som studenter tar de 

till sig av de vetenskapliga krav som ställs, men när de sedan är färdiga 

socionomer och kommer ut i yrkeslivet så börjar de följa direktiven och 

regelverket som finns och glömmer bort sin professionsidentitet (Morén 2010:24). 

 

2.2 Examensordningen 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100) är en förordning som gäller de högskolor 

och universitet som har staten, landsting eller kommun som huvudman (UHR 

2019). Den innehåller allmänna regler för högskoleutbildningar på alla nivåer, och 

i dess andra bilaga, examensordningen, beskrivs vilka examina som får avläggas 

samt kraven som studenterna ska uppfylla för respektive examen (UHR 2019). I 

examensordningen för socionomexamen finns konkreta mål som ska uppfyllas, 

men det finns även möjlighet för lärosätena att ta in lokala mål som anpassas till 

just deras utbildning, på grund av föreskrifterna under en punkt som heter övrigt 

(SFS 1993:100). 

 

2.3 Socionomutbildningarna vid LU och Malmö Högskola 
2009 gjorde Högskoleverket en utvärdering av socionomutbildningen på svenska 

universitet och högskolor (Egeltoft 2009). I den rapporten framkom det att 

socionomutbildningen vid LU höll mycket hög kvalitet, medan Högskoleverket 

ifrågasatte examensrätten för socionomutbildningen vid Malmö Högskola 

(Egeltoft 2009:5).  

 

Högskoleverket skrev även i sin rapport att högskolorna och universiteten skulle 

uppnå en högre tydlighet och mindre förvirring bland studenterna om 

socionomprogrammet var en generalistutbildning som leder till socionomexamen 

på grundnivå (Egeltoft 2009:21). För att sedan, vid en avancerad utbildning, 

erbjuda möjlighet till specialisering (Egeltoft 2009:21).  
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2008 hade Malmö Högskola tre inriktningar på socionomutbildningen (Egeltoft 

2009:93):  

● Socialt arbete: Individ och samhälle 

● Socialt arbete: Funktionshinder och åldrande 

● Socialt arbete: Verksamhetsutveckling 

 

I och med rapportens publicering fick Malmö Högskola uppmaningen att de 

skulle utforma en ny och generell socionomutbildning då Högskoleverket ansåg 

att det fanns en risk att studenterna som läste inriktningen för 

verksamhetsutveckling inte nådde upp till målen för en socionomexamen 

(Egeltoft 2009:96). Högskoleverket ansåg dessutom att det som stod i 

utbildningsplanen om det självständiga arbetet inte överensstämde med 

examensordningen (Egeltoft 2009:95).  

 

När det gällde LU så skrev Högskoleverket att de rekommenderar att området 

socialpolitik skulle tydliggöras i utbildningen (Egeltoft 2009:92). LU hade 

socialpolitik med internationell jämförelse som sitt lokala mål, men 

Högskoleverket tyckte inte detta var tillräckligt synligt i utbildningen (Egeltoft 

2009:91). 

 

2.4 De globala riktlinjerna 
IASSW och IFSW är två internationella organisationer för socialt arbete som 

tillsammans har byggt upp de globala riktlinjerna (IASSW 2004). Nedan kommer 

en kort sammanfattning av dessa två organisationer för att ge en viss 

bakgrundsinformation inför kommande analys.  

 

Både IASSW och IFSW etablerades vid den första upplagan av konferensen med 

namnet International Conference of Social Work som ägde rum i Paris 1928 

(IASSW 2018a). IASSWs uppdrag är att på ett globalt plan bidra till utvecklingen 

av de utbildningar som finns i socialt arbete och ge utrymme för ett internationellt 

utbyte av expertis inom området (IASSW 2018b). De har fem regionala dotter-

organisationer i Afrika, Europa, Latinamerika, Nordamerika samt Asien och 

stillahavsområdet (IASSW 2018b). Huvudorganisationen IASSW (2018b) har 
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vartannat år en konferens för utbildare inom socialt arbete vid namnet the IASSW 

Congress och agerar representanter för sina medlemmar inom FN. 

 

IFSW (2019) presenterar sig som en organisation som strävar efter social rättvisa, 

mänskliga rättigheter samt social utveckling genom att främja socialt arbete, s.k. 

best practice-modeller samt facilitering av internationella samarbeten. De består 

av 126 medlemsländer och uttrycker sig ge röst åt professionen inom dessa länder 

genom representation vid exempelvis Förenta Nationerna (FN). 

 

2.5 Bolognaprocessen 
Kejerfors och Alexius (2012:230-232) skriver att socionomprogrammet är en 

yrkesexamen och att examen måste kombinera kunskaper samt kompetens som 

gör att studenten kan studera vidare på masters och forskarnivå, samtidigt som de 

uppfyller målet kring anställningsbarhet. Allt detta enligt den s.k. 

Bolognaprocessen (Kejerfors & Alexius 2012:230). 

 

Bolognaprocessen har tagits fram för att införa Bolognadeklarationen (Sandström 

2010:32). Det är en överenskommelse om att det ska finnas en gemensam 

plattform för den utbildning som ges på universitets och högskolenivå i Europa 

(Sandström 2010:32). Deklarationen innehöll bland annat, som nämnts ovan, att 

främja anställningsbarhet, samt att det ska införas ett system där examina ska vara 

tydliga och jämförbara med andra i Europa (Sandström 2012:32). 

Utvecklingsarbetet vid Sveriges olika lärosäten har påverkats av 

Bolognadeklarationen och dess mål, exempelvis genom införandet av graderade 

betyg på socionomutbildningen vid Umeå universitet (Sandström 2012:33). 

3. Kunskapsläge  
3.1 Inledning 
I följande kapitel kommer forskning rörande standardisering i förhållande till 

utbildningar presenteras. För att inhämta materialet till kapitel 3 har sökorden 

“quality assurance” “standardization”, “higher education”, “education”, 

“curriculum”, “syllabus” samt “syllabi” använts. De portaler som har genomsökts 

består av LUBsearch, ERIC och Google Scholar. Vid sökning på LUBsearch och 
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ERIC har resultaten filtrerats genom att sätta villkor i form av att resultaten ska 

vara peer reviewed samt vara skrivna på svenska alternativt engelska. Vid 

sökningen på Google Scholar har resultaten istället kontrollerats manuellt för att 

säkerställa att dessa villkor har uppfyllts.  

 

Nedan kommer sammanlagt nio studier att presenteras. De artiklar som har valts 

ut används för att dels kunna påvisa vad standardisering i utbildningssammanhang 

innebär, hur den används samt hur implementeringen kan se ut. Att just temat 

standardisering används är för att föreliggande arbete jämför samma program på 

två olika lärosäten som ska följa samma mall, det vill säga högskoleförordningen. 

Samtliga artiklar har en internationell anknytning, med härkomst från USA, 

Australien, Japan samt länder inom EU, och är skrivna på engelska. Anledningen 

till avsaknaden av svenska studier är att när utbildning på högre nivå diskuteras 

och undersöks i förhållande till standardisering, berörs temat på EU nivå när det 

gäller EUs medlemsländer. Detta är enligt vår tolkning ett möjligt resultat av den 

tidigare nämnda Bolognaprocessen. Författarna konkretiserar sällan urvalet för 

respektive studie och har en tendens till att beskriva sina undersökningar som 

“globala”. Även vilken teori eller infallsvinkel de har använt sig av är ofta 

uteslutet.  

 

Vår studie är relevant då det under sökningen efter kunskapsläget framkom att det 

inte fanns tidigare forskning som är programspecifik, framförallt inom socialt 

arbete i Sverige. Standarder och dess tillämpning generellt sett i sig har 

uppenbarligen ett rum inom forskningen, men vi menar på att fenomenet även bör 

undersökas på en specialiserad nivå. Detta borde framförallt ligga i lärosätenas 

egenintresse då de konkurrerar om studenter, personal och forskare, som samtliga 

påverkas av hur respektive universitet tillämpar standarder.  

 

3.2 Standardisering av utbildningar 
De tre artiklar som valts ut, vars fokus är på utbildningar inom EU-området, 

handlar om standardiseringar för utbildningar på högskolenivå som helhet, medan 

artiklar tagna från USA och Japan fokuserar på en specifik utbildning, nämligen 

läkarprogrammet i USA och programmet om global standardization i Japan. 
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Lawn (2011) har gjort en litteraturstudie angående standardiseringen av högre 

utbildning inom Europa. Artikeln är enligt Lawn (2011:259) ett försök att visa hur 

standarder arbetar för att skapa och forma den sociala världen samt göra den 

hanterbar, speciellt i förhållande till utbildningsområdet som helhet. Lawn 

(2011:259) poängterar att studier inom utbildningsområdet oftast görs osynliga 

genom dominansen av andra former av EU-relaterade studier, särskilt inom 

statsvetenskap, lag och internationella relationer. Han skriver att styrningen av 

Europas utbildningar är beroende av en gränsöverskridande jämförbarhet för att 

skapa ett nytt transparent område (Lawn 2011:259). Förr i tiden var standarder 

materiella och rigida, till skillnad från den moderna tidens standarder som ständigt 

utvecklas allt eftersom de har applicerats på mer mjuka och abstrakta områden 

(Lawn 2011:261-262). Genom standarder ges nu möjlighet till att styra 

utbildningar på ett demokratiskt sätt där utbildningarna är mindre präglade av 

politiska svängningar, för att i sin tur ge röst till andra aktörer i samhället som är 

mer direkt berörda av utbildningens innehåll, enligt Lawn (2011:260-261). 

 

Elken (2017:127) skriver att införandet av standarder som ett sätt att vilja höja 

kvaliteten på utbildningar har ökat de senaste decennierna, något som blivit ännu 

mer framhävt med hjälp av organisationer som Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) (Elken 2017:127). Elken (2017:129) skriver 

vidare att på en nationell nivå inom EU har försöken att standardisera utbildningar 

på universitets-och högskolenivå blivit mer framträdande, exempelvis rörande 

nationella utbildningsplaner och kursplaner, legitimering/certifiering av lärare och 

krav för att få lov att erhålla en professorstitel. Detta kopplas till ett skifte i 

utbildningsadministrationen där standarder ses som ett sätt att säkerhetsställa mät- 

och jämförbarheten av utbildningen/utbildningarna på olika sätt (Elken 2017:129). 

Länderna som ingår i OECD är följande; Australien, Österrike, Belgien, Kanada, 

Chile, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, 

Ungern, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Sydkorea, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, 

Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och 

USA (OECD 2019). 
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Ett exempel på hur standardiseringar av utbildningar har undersökts är en studie 

som gjorts i Japan (Nakanishi, Oka & Kanaya 2014:191). Där har en jämförelse 

av kursplaner gjorts på 132 universitet. Författarna har använt sig av ett 

datorprogram som har samlat in och jämfört de olika kursplanerna på de olika 

universiteten i Japan (Nakanishi, Oka & Kanaya 2014:191). På så sätt har de fått 

fram information att 24 universitet i Japan som ger kurser om “global 

standardization”. Kurserna lägger fokus vid utvecklingen av internationella 

standarder, exempelvis tågrälsar och andra fysiska produkter, för att underlätta 

globaliseringen. Efter insamlandet av data har de kunnat sortera in kursmålen som 

finns med i kursplanerna enligt olika kategorier (Nakanishi, Oka & Kanaya 

2014:193). På så sätt kan skillnaderna mellan de olika universitetens utbildningar 

tydliggöras. Exempelvis framkom det att alla universiteten i Japan undervisar i 

betydelsen och inrättandet av standardiseringar, men bara några få undervisar i 

standardardiseringspolicies (Nakanishi, Oka & Kanaya 2014:193). Då studien 

framförallt fokuserar på hur man kan genomföra en jämförelse mellan kursplaner 

med hjälp av den så kallade crawling-metoden har författarna mer konstaterat 

faktum kring innehållet av kurserna, snarare än att dra slutsatser kring dem.  

 

3.3 Implementeringen av standarder  
Rubin och Kazanjian gjorde en dokumentanalys om standardisering av 

gymnasieutbildningarna i USA i samband med “No Child Left Behind” (NCLB). 

Studien resulterade i en artikel med namnet “Just Another Brick in the Wall”: 

Standardization and the Devaluing of Education (2011). Författarna argumenterar 

i denna att standardisering eller begränsningen av kursplaner fråntar tid och 

engagemang från klassrummen utan att bidra med något positivt (Rubin & 

Kazanjian 2011:94-95). De framhåller att även om det finns ett antal utbildare och 

teoretiker som anser att standardiseringen är till förmån för studenterna, så har de 

inte funnit någon data på att detta skulle stämma (Rubin & Kazanjian 2011:96). 

En högre nivå av standardisering av utbildning gör det svårare för studenterna att 

utvecklas till självständiga, fritänkande och ifrågasättande individer (Rubin & 

Kazanjian 2011:98). Hur de kom fram till detta framgår dock inte.  
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Samma år publicerade Lucey och Lorsbach (2011) en artikel angående sin studie 

där de via en mindre enkätundersökning frågade professorer, lektorer och 

instruktörer hur de upplevde att standardisering av kursplaner påverkade deras 

undervisning vid universitetet. Det framkom att det finns skillnader i hur 

kursplaner tolkas direkt knutet till utbildarens egen nivå av kunskap, huruvida de 

är på instruktör- eller professorsnivå (Lucey & Lorsbach 2011:561). Personer med 

högre senioritet hade en större tendens att ifrågasätta sin egen kapacitet till att 

uppfylla studenternas behov, och beskrev kursplanerna ur ett mer ideologiskt 

perspektiv (Lucey & Lorsbach 2011:561). De yngre instruktörerna var mer 

“ytliga” i beskrivningen av sina kursplaner, men hade i sin tur mindre problem 

med att följa en standardiserad kursplan (Lucey & Lorsbach 211:561). Författarna 

drog slutsatsen att utbildarnas egen inställning till standardiserade utbildnings- 

och kursplaner kan bero på när de studerade och hur deras egen utbildning har tett 

sig (Lucey & Lorsbach 2011:560).  

 

Beerkens (2008) presenterar i sin artikel en dokumentstudie där han har undersökt 

homogeniseringen bland universitet världen över de senaste åren. Detta gör han 

genom att jämföra de modeller som används vid de olika universiteten och sätta 

dessa i relation till teorier kring kunskapssamhället och kunskapsekonomi. Idén 

om ett kunskapssamhälle och kunskapsekonomi uppstod omkring 1960- och 

1970-talet, för att på 1990-talet populariseras som något att eftersträva (Beerkens 

2008:17-18). Både industriella och utvecklingsländer framställer 

kunskapsutveckling som vägen framåt till en framgångsrik ekonomisk och social 

utveckling (Beerkens 2008:15). För att ta detta steg har universiteten världen över 

börjat applicera särskilda organisationsformer som har utvecklats över tid till 

globala modeller (Beerkens 2008:16). Författaren argumenterar att vid en första 

anblick kan det te sig som att en homogenisering har skett under det senaste 

årtiondet av högre utbildning och forskningspolicy (Beerkens 2008:16). I sin 

studie av detta fenomen har Beerkens (2008:33) kommit fram till att utvecklingen 

av globala standardiseringar av högre utbildning kan vara en till största delen 

symbolisk handling snarare än en genomgående implementering. Den globala 

spridningen av modeller behöver därför inte nödvändigtvis leda till 

homogenisering och standardisering, beroende på hur implementeringen utförts 
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(Beerkens 2008:33). Vilka universitet som har undersökts inom ramen för denna 

studie framgår inte.  

 

I en utvärdering av EUs “training and mobility of researchers programme” 

undersöks hur deras direktiv har tagits emot på de olika högskolor och universitet 

som finns i medlemsländerna (Ertl & Phillips 2006:77). I slutsatsen konstaterar 

författarna, i likhet med vad Beerkens (2008) kommer fram till i sin artikel, att de 

policys och programinitiativ som skapats av EU har tolkats och implementerats 

mycket olika av de olika medlemsstaterna (Ertl & Phillips 2006:86).  

 

Standardiseringen har även implementerats i det sociala arbetet, detta som ett 

resultat av överensstämmande idéer hos new public management-rörelsen och den 

evidensbaserade rörelsen (Ponnert & Svensson 2015:595). I båda dessa rörelserna 

är trycket stort efter standardiserade tillvägagångssätt som är transparenta och 

möjliga att utvärdera (Ponnert & Svensson 2015:595). För att få legitimitet så 

främjar organisationer standardiserade verktyg och riktlinjer (Ponnert & Svensson 

2015:595). 

 

I en artikel rörande standardiseringen av läkarutbildningen i USA har författarna 

gjort en litteraturgenomgång kring de spänningar som finns mellan att 

standardisera utbildningen jämfört med att låta det finnas anpassning till den 

lokala kontexten (Bates et.al 2019). Författarna skriver att det alltid finns 

tolkningsutrymme när det kommer till implementering av något som ska vara 

standardiserat (Bates et.al 2019:20), detta eftersom standarder inte är stabila 

konstruktioner när de väl implementeras (Bates et.al 2019:20). Detta gör att 

frågan är huruvida en implementering är äkta gentemot standardens intention 

(Bates et.al 2019:20). Dock skriver författarna att standardisering kommer med 

många fördelar, då det främjar rörlighet och ett systematiskt kvalitetsarbete kring 

standarderna. Dessutom kan standardisering fånga in principer kring jämlikhet 

och rättvisa, men även validitet och reliabilitet i stora processer samtidigt som 

allmänheten kan försäkras om kvaliteten på arbetet (Bates et.al 2019:20). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
4.1 Val av teorier 
Vår analys tar avstamp i ett organisationsteoretiskt perspektiv. Organisationsteori 

är till skillnad från vad namnet antyder, inte en enda teori utan ett perspektiv som 

består av en mångfald av teorier. I denna studie kommer två olika 

organisationsteoretiska teorier appliceras, kompletteringstesen samt normativ 

isomorfism. Även professionsteori kommer att beröras. Dessa teorier är kopplade 

till vår studies syfte på följande sätt:  

 

Kompletteringstesen berör att till formella system finns det även informella 

sådana (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:48). I detta fallet är det formella 

systemet det som står i examensordningen och det informella systemet det som 

skulle falla in som lokala mål. Därför är frågan hur syns det formella och 

informella systemet hos de två lärosäten som undersöks samt hur har respektive 

implementerats?  

 

Normativ isomorfism berör att det finns en gemensam strävan inom ett yrke att 

definiera gemensamma ramar och normer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 

2014:303). Även om fokus i denna studie ligger på dokumenten som styr och 

definierar utbildningen och inte på arbetslivet, så är teorin relevant. Vilka 

gemensamma ramar finns mellan de två universitetens utbildnings- och kursplaner 

för socionomprogrammet?  

 

Professionsteori berör vad det är för komponenter som gör ett yrke till en 

profession (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:79). Professionsteorin 

appliceras ofta på arbetslivet, men den handlar även om hur en profession 

utformas och här ingår utbildningsmomentet. För att ett arbete ska betraktas som 

en profession ska det finnas en gemensam kunskapsbas (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:79). Eftersom socionomprogrammet är en yrkesutbildning är 

tanken att det ska leda till en profession, men synliggörs en gemensam 

kunskapsbas i de analyserade dokumenten?  
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4.2 Kompletteringstesen 
Inom organisationsteorin finns teorin kompletteringstesen. Den innebär att en 

informell dimension kompletterar det formella system som finns inom en 

organisation (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:48). Tesen går ut på att eftersom 

de regler och direktiv som finns inom en organisation aldrig kan täcka alla 

handlingar som ska utföras så behövs den informella organisationen som ett 

komplement (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:48). Det finns behov för 

självständiga beslut och snabba kontaktmöjligheter på en arbetsplats, och dessa 

oskrivna regler och sociala nätverk är en viktig förutsättning för att arbetet ska 

kunna fungera (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:48).  

 

De lokala mål som återfinns är enligt teorin en del av det formella systemet då 

skolan ska stå till svars för det som är formulerat i kursplanerna. Däremot i denna 

uppsats har vi valt att applicera kompletteringstesen på det vis att det formella 

systemet uttrycks genom examensordningen och att det informella systemet 

representeras av de lokala mål som syns i kursplanerna.  

 

4.3 Normativ isomorfism 
Ytterligare en komponent inom organisationsteorin är en teori om 

nyinstitutionalism (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:301). Teorin berör att det 

finns en ökad kontakt mellan organisationer inom ett visst fält, allt i från reglerade 

myndigheter till leverantörer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:301). Då skapas 

koalitionsmönster och dominansstrukturer, informationsströmmarna ökar och 

organisationerna går mot en likartad omvärldsspaning. Detta resulterar i att över 

tid kommer dessa organisationer likna varandra allt mer (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014:302). 

 

Till denna teori hör begreppet normativ isomorfism (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 

2014:303). Detta begrepp hör ihop med den ökade professionaliseringen och 

handlar om en gemensam strävan inom ett visst yrke att skapa och definiera ramar 

och metoder men även att kontrollera “produktionen” (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014:303). I strävan att uppfylla autonomi och legitimitet måste 

professionen skapa en gemensam kunskapsbas (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 
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2014:303). Detta kan skapa en del konflikter. Å ena sidan finns de professionella 

standarderna samt normerna och å andra sidan kravet om lojalitet mot 

organisationen med organisationens administrativa eller politiska system 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:303).  

 

Det som skapar normativ isomorfism är både att utbildningen som professionen 

bygger på är normbildande och det professionella nätverk som går utanför en 

specifik organisations gränser (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:303). Dessa 

faktorer medverkar till att överföra nya uppfattningar till en bredare grupp av 

organisationer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:303). Som ett exempel på hur 

en norm etableras och hur stor utbredning den har är hur en organisation 

rekryterar nya medarbetare (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:303). Om chefen 

eller ledningen har bakgrund från en viss högskola eller universitet kommer de 

helst vilja anställa folk därifrån (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:303). Det kan 

resultera i att organisationen har en tendens att uppfatta och ta sig ann både 

problem och lösningar på samma sätt (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014:303). 

Men det kan även vara så att om en annan utbildning på senare år fått en högre 

ställning än vad denna haft tidigare så kommer det rekryteras mer därifrån och på 

så sätt kommer det in nya normer i organisationen (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 

2014:303). 

 

4.4 Professionsteori 
Yrken som baserar sin verksamhet på vetenskap och forskning kallas för 

professioner (Brante 2009:15). Brante (2009:15) skriver att professioner 

tillsammans har den viktigaste integrativa uppgiften i samhället enligt många 

samhällsvetare. Professionerna står även för viktiga innovationer inom områdena 

vetenskap, teknik, organisation, ekonomi och hälsa, enligt Brante (2009:15). Vad 

avgör då vilket yrke som är en profession eller inte? För professioner finns det 

vissa karaktäristiska drag, vilka avgör om det är en profession eller inte 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:79). Dessa kriterier är vetenskaplig 

auktoritet, allmänhetens förtroende, autonomi, avgränsad jurisdiktion, egna 

yrkesorganisationer samt speciell professionell etik (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:79). Den vetenskapliga auktoriteten innebär att en individ måste 
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gå en högre utbildning där vederbörande har fått tillgodogöra sig en specifik 

kunskap som är uppbyggd på teorier (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:79). 

Denna visar sig genom att individen har en examen från högskola eller universitet 

som har behörighet att examinera i professionen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:79). Den gemensamma kunskapsbasen gör att individen ses som 

expert i sitt ämne och att yrket därför kan utövas med viss auktoritet (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008:79). Allmänhetens förtroende innebär att enbart 

kunskapen, som en person får utav utbildningen, inte räcker för att yrket ska anses 

vara en profession (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:82). Kunskapen måste 

även vara erkänd av andra och betraktas som nödvändig och lämplig för de 

uppgifter som professionen ska hantera (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008:82). Om professionen inte kan övertyga allmänheten att just det som de 

erbjuder i form av kunskap och tjänster är de mest adekvata och bästa riskerar 

professionen att förlora status och samhällelig aktning och andra professioner kan 

försöka utkonkurrera den (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:82). Det ska 

även finnas autonomi för professionen. Autonomi innebär här att yrkesgruppen 

självständigt ska kunna planera och utföra sitt yrke (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:84). Kunskapsbasen och normsystemet ligger till grund för 

självständiga bedömningar i specifika situationer och fall (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:84). Dock kan en total autonomi inte vara ett ensamt 

kännetecken som skiljer på professioner från andra yrkesgrupper, detta för att 

professioner verkar i många olika typer av sammanhang som påverkar autonomin 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:84). I denna studie så kommer vi ej att gå 

närmare in på de tre resterande dimensionerna av professionsteorin, nämligen 

avgränsad jurisdiktion, egna yrkesorganisationer samt speciell professionell etik 

då dessa främst berör det aktiva arbetslivet (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008:86-89).  

5. Metodologiska överväganden  
5.1 Metodval 
I föreliggande studie använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys av dokument 

då det var tillämpningen av standarderna från examensordningen och de globala 

riktlinjerna som undersöktes. För detta behövde vi tolka innehållet i de dokument 
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som var av relevans för denna studie, både vad som stod uttryckligen i texten och 

underliggande budskap i texten (jmf Bryman 2011:505). Sedan, trots att det fanns 

förbestämda teman för kodning, behövdes en subjektiv tolkning göras då temana 

inte är lika rigida och kunde komma att ändras under tiden som texten lästes (jmf 

Bryman 2011:506).  

 

Vi valde att inte använda oss av en kvantitativ innehållsanalys. En kvantitativ 

innehållsanalys skulle innebära att räkna förekomsten av olika teman eller ord i 

dokumenten (Bryman 2011:283). En kvantitativ innehållsanalys skulle bygga på 

att ju fler gånger ett tema eller ord upprepades desto starkare vore budskapet (Jmf 

Bryman 2011). I denna studie var vi inte intresserade av styrkan av ett budskap 

eller hur antalet gånger ett visst ord uppkom. Vi var intresserade av vilka 

bakomliggande teman som finns i kursmålen i utbildnings- och kursplanerna samt 

hur dessa mål kunde kopplas till examensordningen och de globala riktlinjerna.  

 

Det finns många likheter mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Båda 

metoderna använder ett bestämt system för kodning (jmf Bryman 2011). Men den 

kvalitativa innehållsanalysen lägger större vikt vid den tolkande förståelsen av 

texten och det har varit detta vi velat komma åt.  

 

Det negativa med en innehållsanalys var att vi inte kunde få reda på vad som 

faktiskt lärs ut, bara vad det skrivits att studenterna ska lära sig. Därav syntes 

endast det som universiteten ville visa utåt och inte nödvändigtvis det som faktiskt 

har skett vid utbildningen. Vi anser dock fortfarande att det är relevant att en 

innehållsanalys har gjorts av de dokument som valts, just för att detta är de 

officiella styrdokument som utbildningen ska rätta sig efter. 

  

För denna studie valde vi bort att göra intervjuer och enkäter. Intervjuer hade 

kunnat tillföra en förståelse för den kunskap som studenterna tycker att de lärt sig 

på de olika terminerna och vilken kunskap lärarna tycker att de har lärt ut till 

studenterna. Men på grund av att studiens tidsram ansåg vi att det skulle skapa en 

tidsbrist om detta dessutom skulle jämföras med de dokument som var relevanta 

för denna studien. Med en enkät hade vi kunnat ställa frågor som rör studenter och 
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lärares åsikter om vad som lärs ut under programmets gång, men för vårt syfte var 

detta inte relevant. 

 

5.2 Urval 
Urvalet för denna undersökningen var målinriktat (Bryman 2011:392). 

Utbildningsplanerna för alla 15 olika lärosäten som erbjöd socionomprogrammet 

lästes igenom innan LU och MAU valdes. Betydande för val av just dessa 

universitet, var att LU och MAU ligger väldigt nära varandra geografiskt och att 

studenter har möjlighet att möta det andra universitetets studenter under den 

verksamhetsförlagda utbildningen och får en chans att diskutera sin utbildning. 

Studenterna från respektive universitet kommer dessutom konkurrera på samma 

arbetsmarknad efter examination. LU och MAU var två av de lärosäten som 

tillhandahåller utbildnings- och kursplaner via internet, vilket underlättade för 

insamlandet av empirin. Det gjordes inte något urval av kursplaner då samtliga 

var av relevans för att kunna skapa en så korrekt bild som möjligt av hur 

programmen såg ut på respektive universitet. Utbildningsplanerna och 

kursplanerna som användes för detta arbete var de som funnits publicerade den 

första april 2019. Efter genomläsning av kursplanerna valde vi att ha huvudfokus 

på de kursmål som står uttryckta eftersom det är dessa studenterna blir 

examinerade på, utbildningsplanerna genomgicks i sin helhet. 

 

Vid MAU (2017) skrevs det ut direkt vilka valbara kurser som studenterna kunde 

söka till den sjunde terminen. På LU (2018a) framgick inte detta då utbudet 

förändrades från termin till termin. Av denna anledning kom denna uppsats att 

utgå från de kurser som erbjöds till de som kommer att läsa sjunde terminen under 

höstterminen 2019. 

 

Högskoleförordningen är en lag med flera olika kapitel och bilagor. Till denna 

studie valde vi att fokusera på högskoleförordningens andra bilaga d.v.s. 

examensordningen och på vilka krav som gäller för respektive examen. 

Anledningen till att det var examensordningen och just socionomexamen som låg 

i fokus var för att högskoleförordningen är omfattande och innehåller generella 
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regler, samt regler som inte var applicerbara eller relevanta för det som 

undersöktes i denna studie.  

 

De globala riktlinjerna fokuserar mycket på hur programmet och informationen 

kring utbildningen i socialt arbete ska vara uppbyggt (IASSW 2004). Exempelvis 

tar de upp standarder kring lärosätets huvudsyfte, så kallat “mission statement” 

och standarder kring hur programmets mål ska formuleras och finnas tillgängliga 

för studenter (IASSW 2004). Detta är något som återfinns i 6 kap 

högskoleförordningen och eftersom det i denna studie endast fokuserade på 

examensordningen skulle ett inkluderande av dessa resulterat i en obalanserad 

analys. Därför uteslöts de kapitel i de globala riktlinjerna som hör till denna 

kategori. De globala riktlinjerna har även mål som berör arbetslivet, men eftersom 

denna studie endast berörde studietiden valdes även dessa delar bort då de varken 

var av relevans eller applicerbara. 

 

5.3 Upplägg och genomförande av analysen 
Efter att ha läst materialet ett flertal gånger och med hjälp av frågeställningarna 

och de teorier som valts till detta arbete, såg vi tre huvudteman i dokumenten (se 

Hsieh & Shannon 2005:1279). Dessa teman var formella/informella system, 

gemensamma och enskilda ramar samt gemensam kunskapsbas. Vi har sedan 

kodat dokumenten utefter dessa teman.  

 

Det första temat var formella/informella system och kopplades till 

kompletteringstesen samt frågeställning nummer tre. Temat användes för att se 

hur de globala riktlinjerna och lärosätenas lokala mål kunde ses i utbildnings- och 

kursplanerna samt hur de kompletterade de mål som fanns i examensordningen. 

Detta gjorde vi till exempel genom att titta på vad i utbildnings- och kursplanerna 

som återfanns i examensordningen. Det som inte återfanns kategoriserade vi som 

informella strukturer. De mål som vi återfann i de globala riktlinjerna 

kategoriserade vi som semi-formella. 

 

Det andra temat, gemensamma samt enskilda ramar härledes till normativ 

isomorfism och hur kursplanerna överensstämmer mellan lärosätena. Den 
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information från de analyserade dokumenten som sorterades in under 

gemensamma ramar var de mål som har haft en överensstämmande lydelse hos 

det andra lärosätet. De enskilda ramarna var de mål som inte haft någon 

överensstämmande lydelse. Det tredje temat var gemensam kunskapsbas och 

kopplades till professionsteori, detta tema framkom som en följd av föregående 

tema. Det som var en gemensam kunskapsbas kopplades till både hur lärosätenas 

mål kunde återfinnas hos varandra men även hur dessa mål återfanns i 

examensordningen. Dessa teman är grundade i frågeställningar ett och två. 

 

Efter att vi sorterade materialet enligt dessa teman, analyserade vi det med hjälp 

av de teoretiska utgångspunkterna. I analysen gjordes även kopplingar till 

kunskapsläget för att få fram en mer djupgående analys. I diskussionen gjorde vi 

sedan en direkt återkoppling till studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.4 Förförståelse 
I detta avsnitt presenteras den förförståelse som vi innehar och som kan påverka 

studien. Den här uppsatsen är skriven som en del av den sjätte terminen på 

socionomprogrammet i Lund. Vi som skrivit är alltså båda studenter vid ett av de 

universitet som studien berör och går även det program som studien handlar om. 

Vi har dessutom tidigare studerat på högre nivå på andra lärosäten, institutioner 

och fakulteter. Med detta har vi utvecklat en bredare insyn i hur en utbildning kan 

läggas upp och utföras. En av oss har dessutom innehaft rollen som 

studeranderepresentant i institutionsstyrelsen på tidigare utbildning vid LU. 

Intresset för detta ämne väcktes under femte terminen då vi båda träffade 

studenter från MAU och vi insåg att det finns skillnader mellan utbildningarna. 

Detta är dock inte något vi satte oss vidare in i då, så inför denna studie har vi 

varit medvetna om att det finns skillnader, men inte i vilken omfattning dessa 

skillnader är. Någon förförståelse kring examensordningen och de globala 

riktlinjernas innehåll fanns inte.  
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5.5 Validitet och reliabilitet 
Begreppet tillförlitlighet är något som brukar användas istället för validitet och 

reliabilitet för kvalitativa studier (Bryman 2011:354). Vi har dock valt att använda 

anpassade validitet och reliabilitets begrepp som Bryman (2011:352) tar upp i sin 

bok om vetenskapliga metoder. 

 

Dokument som undersökningsmaterial är speciellt som underlag i den mån det till 

skillnad från intervjuer inte kan påverkas av uppfattning och värderingar som 

forskaren sitter på. Materialet är icke-reaktivt (Bryman 2011:489). Dokumenten 

som vi har gått igenom är på det sättet statiska och kommer ej förändras när den 

sociala miljön förändras (Bryman 2011:352). Vid en replikering av denna studie 

bör empirin uppdateras för samtliga dokument, då det inte förefaller att vara av 

relevans att utföra en studie på icke-aktuell empiri. Detta då syftet med denna 

studie är att undersöka rådande utbildnings- och kursplaner samt lagstiftning och 

riktlinjer. 

 

Även om materialet i sig är icke-reaktivt bör det dock beaktas att tolkningen av 

dokumenten kan variera beroende på infallsvinkel, syfte och teoretiskt perspektiv. 

Detta leder till vikten av att det råder en konsensus oss emellan i hur materialet 

bör kodas och tolkas samt en transparens i hur detta utförs. Om kodningen inte 

utförs med noggrannhet finns en risk för att den interna reliabiliteten inte når en 

adekvat nivå och att kvaliteten på resultatet försämras (Bryman 2011:352). Därför 

har kodningen och analysen utförts gemensamt. 

 

Då studiens urval är av den snävare typen finns det en större risk för att resultaten 

inte kommer kunna generaliseras (Bryman 2011:352). Däremot skulle studien 

kunna betraktas som ett exempel på hur standarder appliceras på 

högskoleutbildningar, mer generellt, i dagsläget. 
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5.6 Etik 
Vetenskapsrådets fyra etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet (Lind 2014:133). Följande studie är etiskt säkrad i och med studien 

kommer utföras med hjälp av publika dokument samt lagtext. Inget av de 

dokument som används i empirin berör enskilda individer och därav är risken för 

en negativ konsekvens för en person obefintlig.  

 

5.7 Samarbetet 
Under denna rubrik kommer samarbetets gång att presenteras. Det ligger under 

metodavsnittet då detta berör hur vi valt att strukturera vårt arbete och gått tillväga 

för att utföra vår studie gemensamt och i praktiken. Vi ser därför att detta avsnitt 

räknas som en del av metoden. Utöver detta argument för placeringen av avsnittet 

i metodkapitlet, upplever vi att detta ger ett bättre flöde för läsaren. 

 

Den del av uppsatsen som har genomgått en inbördes uppdelning är 

bakgrundskapitlet där ansvaret för inläsning av bakgrundsmaterial delades upp. 

Utöver detta har uppsatsen genomgående författats gemensamt. Detta har varit ett 

aktivt val från vår sida då tankar och funderingar har kunnat diskuteras löpande. 

Arbetsfördelningen har på så sätt har varit jämn samtidigt som våra olikheter har 

beaktats och varit till nytta för att driva vår studie i hamn. 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultat och analys att presenteras. Genomgången av 

resultatet kommer bestå av fyra steg. (1) Både utbildningsplaner och kursplaner 

jämförs mellan LU och MAU. I det andra steget (2) jämförs examensordningen 

och de globala riktlinjerna. I steg tre (3) jämförs LU och MAU i förhållande till de 

globala riktlinjerna. I sista steget (4) jämförs LU och MAU i förhållande till 

examensordningen. Både likheter och skillnader kommer att belysas genom att 

titta på upplägg och konkreta ordval i respektive dokument. Efter detta avsnitt 

kommer analysen där resultaten kopplas till de teoretiska utgångspunkterna och i 

de fall det är relevant, till forskning vi tagit upp i kunskapsläget. Hädanefter 

kommer kurserna benämnas vid de fetstilta kurskoderna som syns i bilaga ett. 
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6.1 Resultat  

6.1.1 Utbildningsplan 

Detta avsnitt är baserat på det empiriska material som utgörs av utbildningsplaner 

för socionomprogrammet i Lund (Lunds Universitet 2018a) respektive för 

socionomprogrammet i Malmö (Malmö Universitet 2017). 

 

Socionomprogrammet vid LU tillhandahålls av Samhällsvetenskapliga Fakulteten 

och omfattar 210 högskolepoäng samt presenteras som en akademisk 

professionsutbildning. LU uttrycker i utbildningsplanen att socionomprogrammet 

leder till en yrkesexamen och bygger på kunskapsområdet socialt arbete. De sex 

första terminerna ges på grundläggande nivå och den sista terminen sker på 

avancerad nivå. LU påpekar att Socialhögskolan har anslutit sig till de globala 

riktlinjerna, MAU nämner inte detta. 

 

MAU tillhandahåller socionomprogrammet på 210 högskolepoäng via fakulteten 

för hälsa och samhälle. MAU presenterar programmet som en yrkesinriktad 

högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. De tydliggör att efter sex 

terminers studier, med godkända resultat, har studenten möjlighet att ta ut en 

kandidatexamen i socialt arbete. Efter sju terminer med godkända resultat kan 

studenten ta ut en socionomexamen. MAU, likt LU, presenterar 

examensordningens krav för att kunna ta ut en socionomexamen i sin helhet i 

deras utbildningsplan. 

 

LU presenterar ingående de kurser som ges på programmet medan MAU 

presenterar namn och kurskod för kurserna samt vilken termin de ges men ingen 

närmare information om vad kurserna handlar om. LU återger inte vilka kurser 

som är valbara den sjunde terminen men beskriver den obligatoriska kursen. 

MAU nämner i sin utbildningsplan vilka valbara kurser på termin sju som 

kommer att vara tillgängliga för de som söker sig till programmet den avsedda 

ansökningsperioden.  
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MAU presenterar även att för alla kurser, utom SC151B, har betygsskalan 

underkänt (U), godkänt (G) samt väl godkänt (VG). LU (2018a) presenterar ingen 

betygsskala i sin utbildningsplan. Efter en genomgång av kursplanerna för LU så 

har de endast betygsskalan U eller G (Lunds Universitet 2016a; 2016b; 2017a; 

2017b; 2017c; 2017d; 2017e; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e). 

 

MAU skriver att från termin fyra har studenterna en möjlighet att läsa kurser på 

andra universitet och högskolor både inom och utom Europa, en möjlighet som 

inte nämns i LUs utbildningsplan. 

 

MAU har även med i sin utbildningsplan att de använder så kallade PPU-grupper. 

PPU står för personlig professionell utveckling. I dessa grupper ska studenterna 

reflektera över sin utveckling under utbildningens gång. LU nämner inga PPU-

grupper i sin utbildningsplan. De skriver att professionell utveckling är ett 

genomgående tema genom hela utbildningen och att studenten ska kunna 

reflektera över detta. 

 

6.1.2 Termin 1 

Både LU (2018a) och MAU (2017) tillhandahåller en kurs på 30 högskolepoäng 

under programmets första termin. 

 

I detta avsnittet är empirin tagen ifrån kursplanerna för SOPA11 (Lunds 

Universitet 2017a) och SC111B (Malmö Universitet 2018a). 

 

SOPA11, som ges vid LU, är indelad i tre delkurser på 10 högskolepoäng vardera. 

Första delkursen är människors levnadsvillkor, behov och rättigheter, andra 

delkursen är socialt arbete som forskningsområde och den tredje delkursen är 

socialt arbete som profession.  

 

SC111B som ges vid MAU är indelad i fyra delkurser till skillnad från LUs tre 

delkurser. Den första delkursen är introduktion till socialt arbete som profession 

på 7,5 högskolepoäng, andra delkursen heter socialt arbete och social utsatthet på 

14 högskolepoäng, delkurs tre är studier av sociala förhållanden i ett lokalt 
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perspektiv även den på 7,5 högskolepoäng och sedan som fjärde delkurs har de 

personlig och professionell utveckling I på en högskolepoäng.  

 

SOPA11 har fokus på det sociala arbetets historia, mänskliga rättigheter, 

socialpolitik och dess beslutsprocesser men dessa områden uttrycks inte i 

kursplanen för SC111B. Dessutom ska studenter vid LU kunna reflektera över hur 

en arbetar i grupp. MAU har uttalat grupparbete under terminen. Det framgår inte 

av kursplanen om det ingår att studenterna ska reflektera över detta. MAUs 

studenter ska “reflektera över sitt val av utbildning och koppla detta val till 

personliga erfarenheter” något som inte uttrycks i SOPA11s kursplan. 

 

Studenten vid LU ska ha kunskaper om och insikter i innebörden av 

brukarperspektiv enligt kursplanen, detta är inte något som direkt uttrycks i 

kursplanen för motsvarande kurs på MAU. Där ska studenterna kunna redogöra 

för innebörden av ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, kunna redogöra för 

relaterade grupper för socialt arbete och även kunna diskutera det sociala arbetet 

med dessa grupper. Studerande på SOPA11 ska också “visa god förmåga i att 

kommunicera muntligt och skriftligt”. 

 

MAU har även de ett antal mål som inte förekommer på LU. I kursplanen för 

SC111B ska studenterna kunna “reflektera över etik och komplexitet i 

socionomens möten med klienter”, “redogöra för och diskutera innebörden av ett 

livsloppsperspektiv /.../”, “redogöra för och diskutera innebörden av ett 

intersektionellt perspektiv /…/”, “diskutera social utsatthet avseende de aktuella 

grupperna utifrån perspektiven genus, sexualitet, ålder, klass och etnicitet”. På 

SOPA11 ska studenten exempelvis “visa grundläggande kunskaper om vad som 

avses med etik och mänskliga rättigheter”, utan koppling mellan etiken och 

socionomens möten med klienter. 

 

Kurserna liknar varandra på så sätt att studenterna ska visa kunskaper om socialt 

arbete, sociala problem, människors levnadsvillkor, socialt arbete som 

forskningsområde samt kunna genomföra ett enklare vetenskapligt arbete. 
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6.1.3 Termin 2  

På programmets andra termin tillhandahåller LU (2018a) kursen SOPA21 på 30 

högskolepoäng, medan MAU (2017) har valt att dela in terminen i tre separata 

kurser om två kurser på 7,5 högskolepoäng och en på 15 högskolepoäng. 

 

I detta avsnittet är empirin tagen ifrån kursplanerna för SOPA21 (Lunds 

Universitet 2016a), SC121A (Malmö Universitet 2018b), SC122A (Malmö 

Universitet 2018c) samt SC123C (Malmö Universitet 2018d). 

 

SOPA21 är indelad i tre delkurser. Den första delkursen har namnet individ och 

samhälle och innefattar 12 högskolepoäng. Den andra delkursen, politik, ekonomi 

och samhälle, ligger även den på 12 högskolepoäng. Avslutningsvis kommer den 

tredje delkursen samhällsvetenskapliga tolkningar som ger 6 högskolepoäng. 

 

MAU inleder sin andra termin med kursen SC121A på 7,5 högskolepoäng. Den 

följande kursen SC122A är även den på 7,5 högskolepoäng,  

Avslutningsvis läser studenterna SC123C som är indelad i två delkurser. Den 

första delkursen psykologi och socialt arbete är på 7,5 högskolepoäng och den 

andra delkursen heter psykologiska kunskaper i det sociala arbetets praktik.  

 

Den sista delkursen vid LU, samhällsvetenskapliga tolkningar, där studenterna 

blir tilldelade autentiska fall från både inom och utanför Sverige i syfte att 

tillämpa de begrepp och teorier som de tidigare lärt sig, har ingen konkret 

motsvarighet på MAUs andra termin.  

 

SOPA21s kunskaps- och förståelsemål har i det stora hela många likheter med de 

lärandemål som finns på SC121A, SC122A. På både LU och MAU ska 

studenterna lära sig exempelvis om samhälleliga strukturer, institutioner och 

system, begrepp samt teorier inom psykologi och sociologi samt välfärdsstatens 

utveckling och uppbyggnad ur nationellt och europeiskt/globaliserat perspektiv. 

Det finns även ett antal skillnader universiteten emellan i kursernas mål. På LU 

förutsätts studenterna bland annat kunna “/.../demokratins och politikens betydelse 

för socialt arbete”, “ha förmåga att skriftligen uttrycka sig både utefter akademiskt 

vedertagna formalia och god skriftlig kvalitet” samt “ha ett förhållningssätt som 
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bidrar till utveckling och utövning av socialt arbete och socialpolitik grundat i 

både kunskap och självreflexivitet”.  

 

Även Malmö Universitet har här sina mål som inte nämns i SOPA21s kursplan. 

Exempelvis nämner SC121A att studenterna ska kunna /.../ redogöra för den 

historiska utvecklingen och de nuvarande förändringarna avseende individers och 

samhällsgruppers möjlighet till försörjning genom arbetsmarknaden och 

socialpolitiska system/.../ samt “beskriva de maktstrukturer som påverkar genus, 

etnicitet och social differentiering med hjälp av intersektionella analyser”. 

SC122A har även ett större fokus i sina kursmål på att ställa olika sociologiska 

teorier och begrepp i förhållande till varandra ur ett vad som här uppfattas som ett 

mer objektivt perspektiv. LU (2016a) har som sista mål att kombinera detta med 

“/.../ egna personliga perspektivval/.../ “för att utveckla sitt förhållningssätt. 

 

Kursen SC123C har inte jämförbara kursmål med SOPA21 eller någon annan kurs 

som ges på LU socionomprogram. SC123C innefattar bland annat att studenterna 

ska kunna redogöra för psykologiska forskningsresultat, identifiera och redogöra 

för socialpsykiatrisk forskning, tillämpa psykologiska teorier i fallbeskrivningar 

och kritiskt granska psykologiska perspektiv som utgör kunskapsunderlag för 

professionella insatser.  

 

6.1.4 Termin 3 

Under termin tre tillhandahåller MAU (2017) en kurs om 30 högskolepoäng och 

LU (2018a) tillhandahåller två kurser på 15 högskolepoäng var.  

 

I detta avsnittet är empirin tagen ifrån kursplanerna för SOPA31 (Lunds 

Universitet 2017b), SOPA32 (Lunds Universitet 2018b) och SC131B (Malmö 

Universitet 2018e). 

 

MAUs 30 högskolepoängskurs är indelad i tre stycken delkurser. Den första 

kursen humanjuridik är på 7,5 högskolepoäng, den andra kursen socialrätt med 

förvaltningsrätt är på 12,5 högskolepoäng och delvis nätbaserad. Den sista kursen, 

handläggning och dokumentation i socialt arbete, är på 10 högskolepoäng.  
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SC131B, SOPA31 och SOPA31 har många likheter i sina kursmål. Studenterna 

ska efter kurserna kunna redogöra exempelvis lagars motiv med hjälp av dess 

förarbeten, kunna tillämpa rättsregler på områden som berör socialt arbete och 

kunna genomföra en social utredning. Men kurserna har även skillnader. 

Studenter ska i enlighet med SOPA32s kursplan visa goda kunskaper inom 

området barn- och unga medan enligt SC131Bs kursplan så ska studenterna endast 

uppvisa kunskaper inom området. I kursplanen för SC131B står det att studenter 

ska “redogöra för betydelsen av samverkan med andra yrkesgrupper vid tolkning 

och tillämpning av socialrättsliga regler” något som inte alls finns uttryckt bland 

målen för varken SOPA31 eller SOPA32. SC131B har även ett mål som lyder 

“samråda med klienter vid handläggning av sociala utredningar” något som inte 

heller tas upp vid det handläggningsmoment som finns på SOPA31. Under 

SC131B så ska studenterna vid Malmö Universitet dessutom “föredra utredningar 

och delta i förhandlingar i socialnämnd” för att uppfylla målen för godkänt på 

kursen. 

 

Vidare har SC131B målet “motivera vad som ska dokumenteras i en utredning 

med hänsyn till rättsregler och etiska överväganden” medan studenterna i Lund 

har målet “visa förmåga att göra etiska överväganden som en del i rättslig metod” 

på SOPA31 och målet “visa en grundläggande förmåga att utarbeta en utredning 

inom socialtjänstområdet”.  

 

För att klara målen för SOPA31 ska studenten “visa grundläggande kunskaper om 

rättsliga ställföreträdare, bodelning och arv, samt i skoljuridik, boenderätt, kredit- 

och exekutionsrätt, migrationsrätt, arbetsrätt och diskrimineringsrätt”. I kursmålen 

för SC131B så gås det inte närmre in på vilken typ av juridikstudenterna ska lära 

sig mer än att det ska ha koppling till det sociala arbetet. I SC131Bs innehåll så 

står det specificerat vilken typ av juridik som är relevant för kursen, där blir det 

tydligt att bodelning och arv, skoljuridik och kunskaper om rättsliga 

ställföreträdare inte finns med i kursens innehåll.  

 

LU har uttryckt i sina kursmål för SOPA31 att studenten ska kunna, både ensam 

och i grupp, kunna strukturera komplexa motsägelsefulla argumentationer samt 

analysera dess hållbarhet och relevans. I målen för SOPA32 ska studenten kunna 
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reflektera över relationen mellan den enskilde och myndighet samt de 

konsekvenser en utredning kan få genom att sätta sociala utredningar i ett större 

sammanhang. Detta är inte något som tydliggörs i kursmålen för SC131B. 

 

6.1.5 Termin 4 

Den fjärde terminen på LU (2018a) är indelad i två kurser på 15 högskolepoäng 

vardera, SOPA43 och SOPA44. Medan MAU (2017) ger en kurs på 30 

högskolepoäng, SC141C.  

 

I detta avsnittet är empirin tagen ifrån kursplanerna för SOPA43 (Lunds 

Universitet 2018c), SOPA44 (Lunds Universitet 2017c) och SC141C (Malmö 

Universitet 2018f). 

 

SC141C är indelad i tre delkurser, perspektiv på verksamhetsområden 13 

högskolepoäng sedan fördjupningsarbete, problemformulering och kunskapsläge 

10 högskolepoäng och sist det professionella samtalet på sju högskolepoäng.  

 

Många av målen för kurserna SOPA43 och SOPA44 sammanfaller med 

kursmålen för SC141C, studenterna ska exempelvis kunna redogöra för teorier om 

social utsatthet, kunna beskriva och diskutera socialt arbete utifrån olika 

problemområden och kunna genomföra ett självständigt arbete. SOPA44s kursmål 

finns alla i motsvarighet till målen på SC141C. Det finns skillnader om 

terminerna jämförs som en helhet. SC141C har uttryckt i sina kursmål att 

studenterna ska kunna “redogöra för centrala aspekter av våld i nära relationer” 

något som inte nämns i kursmålen för varken SOPA43 eller SOPA44.  

 

Studenterna i Malmö precis som studenterna i Lund kunna analysera komplexitet i 

socialt arbete genom att kunna relatera olika arbetssätt och verksamhetsområden 

samt metoder till varandra. Det finns ett tillägg i kursplanen för SC141C som inte 

nämns i kursmålen för varken SOPA43 eller SOPA44 och det är att studenterna 

ska kunna “/.../ problematisera detta i relation till kön och sexualitet”. Studenterna 

i Malmö ska även “reflektera kring migration och etnicitet i relation till socialt 

arbete” något som inte heller tas upp i Lund. Men det finns även skillnader åt 

andra hållet, i Lund ska studenterna “visa goda kunskaper om sociala problem och 
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hur de definieras och konstrueras” i Malmö ska studenterna bara uppvisa 

kunskaper om detta. Studenter vid LU ska dessutom “visa goda kunskaper om 

utvärdering i socialt arbete” samt “visa medvetenhet och värderingsförmåga kring 

det professionella sociala arbetets förutsättningar” något som inte återfinns i 

kursmålen för SC141C. 

 

6.1.6 Termin 5 

Gemensamt för de bägge universiteten är att de på den femte terminen har en kurs 

för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng (Lunds 

Universitet 2018a; Malmö Universitet 2017).  

 

I detta avsnittet är empirin tagen ifrån kursplanerna för SOPA54 (Lunds 

Universitet 2016b) och SC151B (Malmö Universitet 2018g). 

 

Den interna uppdelningen av delkurser är väldigt olika. På SOPA54 finns det två 

delkurser. Den första, socionomens roll i olika kontexter, går på 3 högskolepoäng 

och består av obligatoriska föreläsningar och seminarier på plats på universitetet. 

Den andra delkursen, verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, består av 27 

högskolepoäng. SC151B är uppdelad i tre delkurser där samtliga är förlagda på 

praktikplatsen. Den första och andra, verksamhetsförlagd utbildning I och II, om 

14 högskolepoäng var medan den tredje personlig och professionell utveckling går 

på två högskolepoäng.  

 

Alla förutom ett av de kursmål som SOPA54 har för att studenten ska nå en 

godkänd nivå i betyg återfinns på SC151B. Bland dessa ska studenten visa 

kunskaper om exempelvis socionomens yrkesroll, organisation på praktikplatsen 

samt kunna reflektera över hur den personliga inställningen kan påverka 

yrkesutövningen. Det mål som inte finns på SC151B men som SOPA51 har tagit 

med är att studenten ska “visa grundläggande förståelse för arbetsledning, 

framförallt dess villkor och förutsättningar för arbetsledare som arbetsledd”.  

 

MAU har målet “identifiera samt kritiskt reflektera över hur föreställningar om 

kön, klass, sexualitet, etnicitet, ålder och funktionsvariationer påverkar det sociala 

arbetets praktik”. Detta innebär för studenten att denne ska dels kunna identifiera, 
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dels kunna reflektera, över individens intersektionella tillhörighet och hur det kan 

påverka i det framtida arbetet. LU uttrycker “visa förmåga att diskutera 

människors levnadsförhållanden och behov utifrån berörda målgruppers 

perspektiv”, vilket fokuserar på att generellt kunna diskutera individens liv och 

behov utifrån dess tillhörighet utan att knyta det till det framtida yrkesutförandet. 

 

SC151B har fem mål som inte nämns i SOPA51. Malmöstudenterna ska “visa 

förmåga till empatisk förståelse av brukarens situation och behov”, “visa 

kommunikativa färdigheter i samarbetet med målgruppen i möten med 

verksamhetens målgrupp” och “självständigt reflektera över sin personliga och 

professionella utveckling samt behov av ytterligare kunskaper i det sociala 

arbetets teori och praktik”. 

 

6.1.7 Termin 6  

Den näst sista terminen på socionomprogrammet har både MAU (2017) och LU 

(2018) delat upp på samma sätt med tre stycken olika kurser, med olika fördelning 

av högskolepoäng kurserna emellan.  

 

I detta avsnittet är empirin tagen ifrån kursplanerna för SOPA61 (Lunds 

Universitet 2018d), SOPA62 (Lunds Universitet 2018e), SOPA63 (Lunds 

Universitet 2017d) och SC111B (Malmö Universitet 2018a). 

 

Den första kursen på LU, SOPA61, är på sju högskolepoäng medan motsvarande 

kurs på Malmö Högskola, SC161B, är på 7,5 högskolepoäng. Den andra kursen 

SOPA62 och SC162B är på åtta respektive 7,5 högskolepoäng och den sista 

kursen som är examensarbetet är på 15 högskolepoäng.  

 

SC161B är indelad i två delkurser, först läser studenterna det sociala arbetets 

organisering och professionalisering på 6,5 högskolepoäng för att sedan avslutas 

med personlig och professionell utveckling IV på en högskolepoäng.  

 

Målen för kurserna SC161B och SOPA61 är väldigt snarlika, exempelvis ska 

studenterna kunna analysera det sociala arbetets praktik utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv, reflektera över människosyn och förhållningssätt samt kunna 
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analysera hur organiseringen av det sociala arbetet påverkat det praktiska sociala 

arbetet. MAU lägger mycket mer fokus på etik i sina kursmål än vad LU gör, två 

av målen på SC161B innefattar att man ska kunna reflektera över etiska aspekter 

något som inte nämns i kursmålen för SOPA61. LU har kursmål som 

“självständigt kunna utföra informationssökningar, kritiskt analysera 

informationen och på ett kvalificerat sätt använda denna” samt “visa god förmåga 

att kommunicera muntligt och skriftligt” något som det inte finns en motsvarighet 

i kursmålen för SC161B. 

 

Alla kursmål som anges för SC162B finns i motsvarande form bland kursmålen 

för SOPA62 exempelvis att studenten ska kunna redogöra för både kvalitativa och 

kvantitativa metoder, kunna de etiska riktlinjerna som gäller för forskning samt 

kunna göra metodologiska överväganden. SOPA62 har fler kursmål än 

motsvarande kurs på MAU. Är du student i Lund ska du även kunna 

“självständigt formulera ett undersökningsbart forskningsproblem med relevans 

för socialt arbete “, “skriftligen kunna uttrycka sig på ett sätt som uppfyller 

akademiskt vedertagna krav på formalia och god språklig kvalitet”, “kunna visa 

förmåga att resonera om betydelsen av den egna förförståelsen och positionen i 

relation till olika forskningsområden och forskningspersoner” samt “kunna 

anlägga ett kritiskt och problematiserande perspektiv på kunskapsproduktion och 

forskningsanvändning”. Inget av dessa mål finns återgivna i kursmålen för 

SC162B. 

 

SC136B och SOPA63 berör båda examensarbetet för socionomprogrammet, 

kurserna syftar till att studenterna själva ska kunna planera och genomföra en 

vetenskaplig undersökning som är kopplad till ämnet socialt arbete. Även här är 

kursmålen i förhållandevis lika, båda universiteten kräver att studenterna ska 

kunna formulera en vetenskaplig problemställning, kunna redogöra för teorier 

samt kunna tillämpa vetenskapliga metoder. Men SC136B har även som mål att 

studenterna ska kunna “/.../identifiera behov av ytterligare kunskap” något som 

inte nämns i kursmålen för SOPA63. Men SOPA63 har även mål som inte 

återfinns bland SC136Bs kursmål. Studenterna i Lund ska även kunna “redogöra 

för /.../ tidigare forskning av relevans för det valda forskningsproblemet” samt 
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“självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt kunna söka vetenskaplig 

litteratur inom givet kunskapsområde”. 

 

6.1.8 Termin 7 

Den sista terminen har LU en obligatorisk kurs, SOPM21, om 15 högskolepoäng 

och studenterna väljer utöver detta en av ett antal valbara kurser om 15 

högskolepoäng (Lunds Universitet 2018a). Vilka kurser som är valbara framgår 

inte av utbildningsplanen och skiftar från termin till termin (Lunds Universitet 

2018a). På MAU (2017) finns ingen obligatorisk kurs, utan studenterna väljer två 

av de valbara kurserna. MAU (2017) erbjuder samma kurser varje termin och 

presenterar dessa i sin utbildningsplan. 

 

SOPM21 (Lunds Universitet 2017e) har ingen liknande motsvarighet på MAU. 

Vissa kursmål från SOPM21 återfinns under andra terminer på MAU, exempelvis 

återfinns målet “/.../ med stöd i forskning och beprövade erfarenheter kunna 

föreslå och argumentera kring interventioner på individ-, grupp-, organisations-, 

och samhällsnivå” på termin fem på MAU (Lunds Universitet 2017e; Malmö 

Universitet 2018g). Även målen “självständigt och fördjupat kunna värdera 

konsekvenser av interventioner och kritiskt förhålla sig till kunskapsmässiga, 

färdighetsmässiga och etiska grunderna som interventionerna vilar på” och “visa 

förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att fortlöpande 

utveckla sin kompetens” återfinns på andra terminer på MAU, termin tre 

respektive termin fem (Lunds Universitet 2017e; Malmö Universitet 2018g; 

2018e). Det ska noteras att SOPM21 ges på avancerad nivå och kurserna som har 

haft motsvarande mål på MAU ges på grundnivå. 

 

Bland de valbara kurserna på LU och MAU finns det två stycken med liknande 

inriktningar. Kurser med inriktning mot äldre, SOPM15 och SC672C, barn/barn 

och unga, SOPM02 och SC681, samt personer med funktionsvariationer, 

SOPM11 och SC638A (Lunds Universitet 2017f; 2017g; 2018f; Malmö 

Universitet 2018l; 2018n; 2019). Dessa är till största del olika i sina lärandemål 

(Lunds Universitet 2017f; 2017g; 2018f; Malmö Universitet 2018l; 2018n;2019). 
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Exempelvis att SOPM11 uppfattas ha större inriktning mot fortsatta studier och 

forskning medan SC638A uppfattas ha ett större fokus på hur teorierna kan 

appliceras i det kommande arbetslivet (Lunds Universitet 2017f; Malmö 

Universitet 2018l).  

 

Utöver ovan nämnda kurser har LU (2017h;2018g) även SOPM17 med namnet 

socialpolitik i Europa samt SOPM04 som benämns som socialt arbete som 

mobilisering och entreprenörskap.  

 

De kurser som återstår på MAU (2018k; 2018m; 2018o; 2018p) utan en 

motsvarighet på LU riktar in sig på sexualitet, missbruk, psykisk ohälsa samt 

migration. 

 

6.1.9 Examensordningen och de globala riktlinjerna 

De globala riktlinjerna fokuserar på diskriminering och förtryck och att 

utbildningen inte endast ska sikta på nationell nivå utan även global nivå (IASSW 

2004). Detta är inte något som framkommer av examensordningen. 

Examensordningen uttrycker att socionomstudenter ska visa “/.../ kunskap om och 

förståelse för barns behov /.../” samt “/.../ kunskap om mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer” något som de globala riktlinjerna inte berör alls (IASSW 

2004). I övrigt återfinns examensordningens mål för socionomexamen i de 

globala riktlinjerna (IASSW 2004). Exempelvis ska studenten visa kunskap om 

det sociala arbetets vetenskapliga grund samt känna till aktuellt utvecklings- och 

forskningsarbete, kunna tillämpa relevanta lagrum, kunna visa på en förmåga till 

ett professionellt bemötande (IASSW 2004).  

 

I de globala riktlinjerna (IASSW 2004) så står det att studenterna ska ha 

tillräckligt mycket med VFU för att kunna vara förberedda för arbetslivet, i 

examensordningen står det ej uttryckt att studenterna ska ha VFU på 

socionomprogrammet. Det finns dock mål i examensordningen som skulle kunna 

kopplas till VFU, exempelvis “visa förmåga att med helhetssyn på människan 

göra åtgärdsbedömningar /.../”.  
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I examensordningen finns dessutom en “övrigt”-punkt, lärosätena har själva rätt 

att ställa preciserade krav, inom ramen för det som tas upp i 

examensbeskrivningen, som gäller på just det lärosätet studenten läser på. Det vill 

säga att det finns en möjlighet för lärosätena att själva bestämma över en viss del 

av utbildningens innehåll och det behöver inte matcha innehållet på ett annat 

lärosäte. 

 

Examensordningen är ett sätt att skapa standarder på en nationell nivå. I de 

globala riktlinjernas appendix står det att de är bland annat till för att underlätta 

utbyte av studenter mellan medlemsländerna (IASSW 2004). I de globala 

riktlinjerna skrivs det dessutom ut att alla anslutna medlemmar inte förutsätts följa 

samtliga riktlinjer (IASSW 2004). Till skillnad från examensordningen som 

lärosätena ska följa. 

 

6.1.10 Utbildningarna i förhållande till examensordningen 

Som nämnt i föregående avsnitt innehåller examensordningen målen lärosätena 

måste följa för att de ska kunna få erhålla examensrätt för socionomprogrammet. 

Målen uppfylls till det mesta av båda lärosätena utifrån de kursmål som finns på 

de kurser som ges termin ett till sex, samt den obligatoriska kurs som ges på 

termin sju vid LU (Lunds Universitet 2016a; 2016b; 2017a; 2017b; 2017c; 2017d; 

2017e; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e; Malmö Universitet 2018a; 2018b; 2018c; 

2018d; 2018e; 2018f; 2018g; 2018h; 2018i; 2018j).  

 

Examensordningen (SFS 1993:100) har mål som exempelvis “visa kunskap om 

och förståelse för barns behov /.../”, “visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund /.../” samt “visa förmåga att tillämpa relevanta författningar /.../”. Det finns 

även mål som “visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer”, “visa självkännedom och empatisk förmåga” och “visa kunskap om 

ledning i socialt arbete”. Dessa mål är speciella då, vid genomgång av de 

kursplaner på termin ett till sex samt den obligatoriska kursen för studenter vid 

LU på termin sju, så uttrycks ej målet att visa empatisk förmåga och att visa 

kunskaper om mäns våld mot kvinnor på kursplanerna vid LU (2016a; 2016b; 

2017a; 2017b; 2017c; 2017d; 2017e; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e). Målet att visa 

kunskap om ledning i socialt arbete uttrycks ej i kursplanerna på Malmö 
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Universitet (2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e; 2018f; 2018g; 2018h; 2018i; 

2018j). 

 

6.1.11 Utbildningarna i förhållande till de globala riktlinjerna 

LU (2018a) är det lärosäte som skriver att de antagit de globala riktlinjerna i sin 

utbildningsplan, MAU (2017) har inte gjort det. Men båda universiteten uppfyller 

mål som är uttryckta i det globala riktlinjerna. 

Exempelvis så ska studenterna enligt de globala riktlinjerna utveckla ett kritiskt 

tänkande, de ska ha möjlighet till praktik, få kunskap kring socialpolitik, kunna 

reflektera över relationen mellan ens egna personliga erfarenheter och värderingar 

och det sociala arbetet (IASSW 2004).  

 

I de globala riktlinjerna finns även ett antal mål som varken LU eller MAU 

nämner i sina dokument. De globala riktlinjerna 3.3 påpekar vikten av 

“Involvement of service users in the planning and delivering of programmes”. Att 

brukare ska vara en del i det beslutande organet eller har möjlighet att inflika i 

programmets utveckling uttrycks inte i något av LU eller MAUs dokument. De 

globala riktlinjernas punkt 3.5 lyder “Specific attention to the constant review and 

development of the curricula” poängterar vikten av att kursplanerna är under 

översikt och uppdateras. Bägge Universitet skriver ut när kursplanerna har 

fastställts och reviderats. Det är inte utskrivet något kring hur ofta skolorna 

överser och utvecklar sina kursplaner. Ytterligare en punkt som inte har gett sig 

tillkänna i kursplan eller utbildningsplan vid Malmö och Lund är målet “a critical 

understanding of how social stability, harmony, mutual respect and collective 

solidarity impact human functioning and development at all levels, including 

global, insofar as that stability, harmony and solidarity are not used to maintain a 

status quo with regard infringement of human rights”.  
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6.2 Analys 
I nedanstående avsnitt kommer resultaten analyseras löpande utifrån tre teman 

som tidigare nämnts, d.v.s. formella/informella system, gemensamma och 

enskilda ramar samt gemensam kunskapsbas.  

 

I kunskapsläget framkommer att standardisering har använts för att säkerställa 

kvalitet på utbildningar både på nationell och internationell nivå (Elken 2017). 

Genom examensordningen ställs ett visst kvalitetskrav på nationell nivå för de 

lärosäten som ska utbilda framtidens socionomer. Detta är alltså ett sätt för staten 

att försöka standardisera utbildningen så att samtliga examinerade 

socionomstudenter ska inneha en viss kunskapsbas som är densamma nationellt 

sett. Dock öppnar examensordningen för avsteg från standardiseringen under 

punkten “övrigt”. Detta avsteg har lett till de skillnader som nämns i 

Högskoleverkets (Egeltoft 2009) utredning, där de påpekar att 

socionomutbildningen som är avsedd att vara en generell yrkesinriktad utbildning 

har blivit alldeles för specialiserad (Egeltoft 2009). Utredningen leder till 

slutsatsen att detta behöver förändras genom att gå tillbaka till den mer generella 

nivån och på så sätt kvalitetssäkra utbildningen. Högskoleverkets uttryck och 

handling i sin utredning går i samma tecken som det fenomen Beerkens (2008) 

framhåller i sin artikel under begreppet homogenisering. Han påpekar att 

universiteten världen över uppfattats gå närmare varandra genom de globala 

modeller som uppkommit likt den normativa isomorfismens grundton. Jämför 

detta med de globala riktlinjerna vars appendix nämner att syftet med riktlinjerna 

är att skapa en standard som bland annat ska underlätta för utbyten av studerande 

och yrkesverksamma socionomer medlemsländerna emellan (IASSW 2004). Det 

är med andra ord ett verktyg och försök till att skapa standardisering på 

internationell nivå. 

 

Högskoleverkets agerande, tillsammans med examensordningen, 

Bolognaprocessen och de globala riktlinjerna - d.v.s. både lagstiftning och 

riktlinjer - pekar mot en högre grad av standardisering. Sådan lagstiftning som ska 

leda mot ökad standardisering går på sätt och vis hand i hand med teorin om 

normativ isomorfism. En ökad standardisering underlättar kontakt mellan olika 
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lärosäten och institutioner vilket i sin tur ger utrymme för en viss grad av 

ömsesidigt inflytande kring utbildningen. Detta kan exempelvis bestå av urval 

baserat på den gemensamma kunskapsbas en socionom bör inneha, alternativt inte 

anses behöva. Ett exempel är VFU som både LU och MAU har inkluderat i sin 

utbildning, men som inte nämns av examensordningen. Detta återspeglar även 

professionsteorin, vilken poängterar värdet av en gemensam kunskapsbas för att 

professionen i sig ska få tyngd i omvärlden (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). 

 

VFUn vid LU och MAU har som nämnt många likheter, men även skillnader. 

MAU har exempelvis valt att studenterna är på plats på sin VFU-placering 

terminens alla veckor medans LU har bestämt att studenterna har praktik 17 

veckor och startar terminen med en kort kurs på tre högskolepoäng. Det som här 

är intressant är att det i examensordningen inte uttryckligen krävs att studenterna 

ska ha VFU. De mål i examensordningen som vi tänker är av betydelse för VFU, 

såsom att kunna tillämpa relevanta författningar, visa ett professionellt 

förhållningssätt och “visa förmåga att med helhetssyn på människan göra 

åtgärdsbedömingar /.../”, skulle, enligt vår tolkning, egentligen kunna utföras vid 

lärosätet i form av olika uppgifter och rollspel. I de globala riktlinjerna uttrycks 

det specifikt att studenterna ska göra VFU. Detta är ett konkret exempel på hur 

normativ isomorfism tar sig i uttryck i verkligheten. Lärosätena har inga som helst 

krav på sig att erbjuda VFU till socionomstudenterna, men både LU och MAU har 

valt att inkorporera det i utbildningen, till den grad att VFUn tar upp nästan 

samma andel av programmen vid båda lärosätena. Detta är även ett tydligt tecken 

på hur de informella systemen anammas och kompletterar de formella systemen. 

 

Majoriteten av de mål som uttrycks i kursplanerna tillhör det som enligt 

kompletteringstesen är det formella systemet. Detta är tydligt då målen kan 

kopplas direkt till de konkreta mål som skrivs ut i examensordningen. I 

utbildningsplanerna har LU och MAU tagit in en kopia av examensordningen, 

utan tillägg av lokala utbildningsmål, vilket gör att dessa dokument helt och hållet 

tillhör det formella systemet. Exempel på ett formellt mål från examensordningen 

är att studenterna ska “visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt 

kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete” något som återspeglas 
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på termin ett och sex både på LU och MAU. Dessa kursmål som ingår i det 

formella systemet blir per automatik även del av de gemensamma ramarna som 

tas upp i den normativa isomorfismen. 

 

Det formella systemet och dess tillhörande kursmål är ett sätt att standardisera 

utbildningen. Lawn (2011) skrev i sin artikel om hur standardisering kan 

användas för att göra mjuka, mindre konkreta, ämnen mer hanter- och styrbara. 

Detta kan kopplas till de mål, som i vår mening, är mål som är svåra att mäta, 

framförallt målet att studenten ska “visa /.../ empatisk förmåga”. Ett sådant mål 

låter i sak vettigt för en utbildning där studenterna i det kommande yrkeslivet ska 

bemöta människor. Men går det att visa för mycket eller för lite empati? Räcker 

det att uppvisa empati en gång - uppfyller studenten kravet då? Detta kan vara ett 

tecken på det som Beerkens (2008) har påpekat, att standardisering kan bli en 

form av symbolisk handling snarare än en standardisering som fungerar i 

praktiken. Utfallet blir helt beroende av den applicering som respektive lärosäte 

gör av denna standard. En standard är endast så bra som hur den tolkas och tolkas 

den olika så fyller den inte sin funktion. 

 

På termin tre läser studenterna vid både MAU och LU juridik. Enligt 

examensordningen ska studenterna lära sig juridik som är relevant för det sociala 

arbetet. Det framkommer inte direkt av kursmålen vilken typ av juridik MAU 

riktar in sig på, mer än att det ska vara relevant för socialt arbete. I innehållet för 

kursen SC131B skapas en tydligare bild om vilken juridik kursen riktar in sig på. 

Det är mycket som är likadant, utom att MAU läser 10 högskolepoäng mindre 

juridik eftersom den sista delkursen på 10 högskolepoäng berör hur juridiken de 

läst innan appliceras i det sociala arbetet. LU läser 30 högskolepoäng juridik och 

har dessutom valt att ta med andra områden än MAU, såsom bodelning och arv, 

skoljuridik och kunskap om rättsliga ställföreträdare. Detta visar tydligt att 

universiteten har olika uppfattning angående vilken typ av juridik som är relevant 

för det professionella sociala arbetet. Den normativa isomorfismen och den 

gemensamma kunskapsbasen har alltså inte haft någon verkan hittills på detta 

område, trots den ringa geografiska distansen mellan LU och MAU. Det kan även 

ses som att det finns en gemensam grund kring vilken juridik som utan diskussion 

är relevant för det sociala arbetet, men att den juridik som går utanför dessa ramar 
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blir en enskild ram som lärosätet väljer att utgå ifrån. I kursplanerna finns det 

ingen vidare förklaring till varför just den “övriga” juridiken är vald och hur den 

passar in i det professionella sociala arbetet. Detta visar igen på att 

standardiseringsprocessen endast fungerar om standarderna tolkas lika vid 

implementeringen av dem (Bates et al. 2009). 

 

Ertl och Phillips (2006) påpekar i sin artikel att policys och programinitiativ som 

skapats på EU-nivå har tolkats och implementerats mycket olika av 

medlemsstaterna. Även Bates et al. (2019) förtydligar att det trots 

standardiseringar kan se väldigt olika ut i implementeringen av dessa då det alltid 

finns tolkningsutrymme. Detta gör att även utan den sista “övrigt-punkten” i 

examensordningen finns det stor risk för att utbildningarna skulle bli olika då 

lärosätena fortfarande kan tolka de resterande målen i examensordningen. Detta 

kan tydligt ses genom hur olika vikt de har lagt vid vissa mål såsom “visa kunskap 

om och förståelse för barns behov/.../”. Vid termin tre ser vi att studenterna vid 

LU ska ha “goda kunskaper” medan vid MAU, ska de endast uppvisa 

“kunskaper”. Elken (2017) skriver i sin artikel att användningen av standarder 

som ett sätt att höja kvaliteten på utbildningar har ökat. Men det hindrar inte 

lärosäten från att lägga sina kursmål över minimikraven för den kunskap som 

krävs. Dock resulterar detta i att det finns en lägsta nivå och att det därför i 

praktiken kan bli en ojämn kunskapsnivå bland de examinerade på de olika 

lärosätena. Detta skulle även kunna vara ett resultat av att LU inte använder sig av 

graderade betyg och att MAU gör det, dock är det inget som uttrycks i 

dokumenten. För att åter anknyta till professionsteorin: där de mål som LU och 

MAU har gemensamt utgör den gemensamma kunskapsbasen, så är frågan om det 

verkligen blir en gemensam kunskapsbas om kunskaperna inhämtas på olika djup, 

eller på olika nivå? Det som senare är fallet med målen för  LUs SOPM21 

avancerad nivå under termin sju, vilka MAU har lagt på grundnivå på termin tre 

och fem. 

 

Termin sju ges på avancerad nivå vid båda universiteten. Dock är den utformad på 

olika sätt. MAUs studenter läser 30 högskolepoäng valfritt i form av två kurser på 

15 högskolepoäng medan LUs studenter läser SOPM21 på 15 högskolepoäng och 

sedan en valfri kurs på 15 högskolepoäng. Tre ledmotiv blir påtagliga här. För det 
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första, är kursutbudet av de valbara kurserna inte jämförbart mellan de båda 

universiteten. För det andra, en student på LU ges inte alltid samma kurser varje 

termin och en kurs kan ställas in om det är mindre än 15 studenter som valt 

kursen. För det tredje, detta kan ses som en inriktning, att studenterna väljer en 

specialitet.  

 

Att kursutbudet inte är jämförbart mellan de två lärosätena, kan försvaga den 

gemensamma kunskapsbas som krävs för att yrket ska ses som en profession. Hur 

kan studenterna skapa sig en gemensam kunskapsbas om det inte finns kurser som 

motsvarar varandra vid de olika lärosätena? Detta gäller både för Lund och MAU. 

MAUs kursutbud på termin sju är större men trots detta finns det kurser på LU 

som inte ges vid MAU. Inte heller kan studenterna inom LU betraktas beredas 

möjligheter att få en gemensam kunskapsbas då inte alla valbara kurser ges alla 

terminer. Utöver detta kan faktumet att studenterna har möjlighet att välja kurser 

med innehåll som är riktat mot olika målgrupper ses som en form av 

specialisering. Detta var något som Högskoleverket inte såg positivt på, då de 

förespråkade socionomprogrammet som en generalistutbildning och att först vid 

en avancerad utbildning ska det finnas möjlighet för studenterna att specialisera 

sig (Egeltoft 2009:21). Kurserna på termin sju ges på avancerad nivå, vilket kan 

ses som ett sätt att rätta sig efter det som Högskoleverket har med i sin rapport. 

Dock kan det som står i rapporten även tolkas som att specialisering ska ske först 

på magister- och mastersnivå. Skulle denna “specialisering” ske på magister- eller 

mastersnivå så skulle detta kunna bidra till en ännu mer generaliserad 

socionomutbildning på grundnivå och på så sätt generera en starkare gemensam 

kunskapsbas bland studenterna vid de olika lärosätena. På längre sikt skulle detta 

kunna öka professionalisering av socionomyrket. 

 

En gemensam kunskapsbas är alltså viktig för att socionomyrket ska inneha status 

som profession. Trots detta väljer lärosätena att värdera studenternas kunskap 

olika. LU har valt att genomgående bara betygsätta studenterna med underkänt 

eller godkänt men MAU, förutom på termin fem, har betygsskalan underkänt, 

godkänt och väl godkänt (Malmö Universitet 2017). Betyder detta att studenterna 

på MAU som kan få väl godkänt i betyg innehar mer kunskap än de studenter som 

får godkänt vid LU och vad betyder det kunskapsmässigt för studenterna som 
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endast får godkänt vid MAU? Det får oss att undra över vad graderade betyg 

skulle betyda för standarden och standardiseringsprocessen. Det vi har kommit 

fram till är att universiteten värderar kunskap olika och trots att den normativa 

isomorfismen påverkat termin fem så har den inte, trots lärosätenas geografiska 

närhet, fullt ut sammanfogat universitetens värderingar. 

 

Vid genomgången av kursplanerna uppmärksammades även att tre mål från 

examensordningen helt saknas från det ena eller andra universitetets kursplaner. 

För LU saknas kursmål för det som examensordningen uttrycker att studenterna 

ska kunna när det gäller att “visa /.../ empatisk förmåga,” samt “visa kunskap om 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.”. För MAU saknas kursmål för 

examensordningens “visa kunskap om ledning i socialt arbete”. Vad händer när 

lärosätet inte följer det formella systemet? Detta är en fråga som inte kunnat 

besvaras hittills, men är viktig att ställa i och med att det kopplar tillbaka till 

ovanstående avsnitt och hur viktig implementeringen är för att standardiseringen 

ska nå sitt ursprungliga mål. Återigen blir det viktigt att belysa att standardisering 

endast fungerar om alla implementerar och tolkar standarderna på likvärdigt vis 

(Bates et al. 2009; Ertl & Phillips 2006). Dessa tre mål blir i och med sin frånvaro 

från ett av universiteten dessutom omklassificerade från att vara gemensamma 

ramar ur examensordningen till att bli enskilda ramar/inriktningar i 

implementeringen. 

 

Punkten “övrigt” i examensordningen kommer in och ger utrymme för ytterligare 

skillnader i kursmålen, utöver de som uppstått av universitetens negligering av de 

formella regler som nämnts ovan. Dessa mål tillhör även det informella systemet i 

och med bristande korrelation med varken examensordningen eller de globala 

riktlinjerna. Här har två underkategorier uppstått under analysen. Den första är 

intersektionalitet, något som nämns i målen termin ett till fem vid MAU och som 

inte har en riktig motsvarighet varken vid LU kursplaner, i de globala riktlinjerna 

eller i examensordningen. Den andra är de mål som riktar in sig på krav på att 

kunna planera och genomföra vetenskapliga arbeten, (som inte är ett 

examensarbete) och kunskap i korrekt formalia. Dessa mål har ingen uppenbar 

koppling till examensordningen, men är något som både MAU och LU har lagt 

upp som krav under valda delar av utbildningens gång.  
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De mål som har möjlighet att existera tack vare punkten “övrigt” i 

examensordningen tillhör det informella systemet i och med att under denna 

rubrik framgår mål som det enskilda lärosätet har valt att studenterna ska lära sig. 

Ett exempel på detta är intersektionalitet. MAU har med kursmål som rör 

intersektionalitet under ett flertal kurser, exempelvis på termin fyra och fem. Det 

uttrycks däremot inte i utbildningsplanen att intersektionalitet är en form av 

övergripande tema för utbildningen på MAU, som exempelvis socialpolitiken var 

för LU (se Egeltoft 2009). I MAUs utbildningsplan uttrycks inte ett övergripande 

tema ordagrant i utbildningsplanen, men det står att studenterna har möjlighet att 

studera utomlands på termin fyra - sex, något som är placerat under rubriken 

internationalisering vilket vi har tolkat som ett underliggande budskap om tema. 

MAU, som inte är anslutna till de globala riktlinjerna, har alltså en form av 

internationellt fokus.  

 

Att MAU med sitt internationella fokus inte är anslutna till de globala riktlinjerna 

är anmärkningsvärt. De globala riktlinjerna sammanställdes för att skapa, 

alternativt öka, standardiseringen av utbildningar i socialt arbete och för att 

möjliggöra utbyten mellan universitet världen över utan ett “kunskapsglapp” hos 

studenterna för att utbildningarna lär ut olika saker. Ändå har MAU med sin 

internationella profil valt att inte ansluta sig till dem. Detta skulle kunna bero på 

att de tidigare ej haft några problem vid internationella utbyten men även att de 

redan nu uppfyller många av målen som finns i de globala riktlinjerna eftersom 

examensordningen innefattar många av målen. 

 

De globala riktlinjerna (IASSW 2004) och examensordningen är dokument med 

skilda egenskaper och funktioner. Examensordningen är universiteten tvungna att 

följa medan de globala riktlinjerna är valbara på det viset att det är upp till 

skolorna att ansluta sig till dem (IASSW 2004). De globala riktlinjerna försöker 

dock fylla samma funktion som examensordningen, genom att sätta upp mål för 

vad en utbildning i socialt arbete ska innehålla (IASSW 2004). Eftersom LU 

(2018a) skriver i sin utbildningsplan att de anslutit sig till riktlinjerna men MAU 

(2017) inte uttrycker detta i sin utbildningsplan, är det intressant att se om detta 

resulterar i en märkbar skillnad mellan programmen. Examensordningen och de 
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globala riktlinjerna kanske är tillräckligt lika för att det inte ska spela någon roll 

om ett svenskt läroverk är anslutet till dem eller inte.  

 

Frågan är om de mål som kan härledas enbart till de globala riktlinjerna ska 

räknas som formella eller informella. I kodningen av empirin har ett aktivt val 

gjorts att tolka de globala riktlinjerna som del av ett semi-formellt system, detta 

för att det finns svårigheter att bedöma om de globala riktlinjerna förhåller sig till 

det formella eller det informella systemet. Det kan argumenteras att de globala 

riktlinjerna inte är något ett lärosäte tvingas följa, dels för att de aktivt måste välja 

att ansluta sig, dels för att det redan i de globala riktlinjernas appendix framgår att 

det inte finns några förväntningar på att samtliga anslutna medlemmar ska kunna 

fullfölja samtliga riktlinjer. Det framgår inte heller att det ska finnas någon 

sanktion mot de anslutna som inte följer de globala riktlinjerna. Samtidigt är de 

globala riktlinjerna ett dokument som har fastställts av ett flertal medlemmar och 

därmed har ett visst officiellt och formellt värde. Det faktum att LU har valt att 

ansluta sig till de globala riktlinjerna kan ses som ett försök till att formalisera de 

krav som annars skulle anses tillhöra det informella systemet.  

 

För att sammanfatta har vi alltså undersökt hur implementeringen av standarder 

har tagit form på socionomprogrammet vid LU och MAU. De standarder som 

presenteras i examensordningen återfinner vi hos både LU och MAU, med 

undantag av ett fåtal mål. Eftersom examensordningen och de globala riktlinjerna 

är väldigt lika till sitt innehåll är det svårt att se hur mycket av de globala 

riktlinjerna som LU har anammat, då det ej är tydligt vilka mål som de har med på 

grund av examensordningen eller på grund av de globala riktlinjerna. Det skulle 

kunna sägas att VFUn är något som är taget från de globala riktlinjerna, men 

eftersom även MAU har VFU kan det även vara ett resultat av den normativa 

isomorfismen inom området.  
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En grundläggande kunskapsbas samt gemensamma ramar, finns uttryckta i 

examensordningens konkreta obligatoriska mål. Terminerna har enskilda ramar i 

form av mål som är specifika för det lärosäte som författat dem. Framförallt gäller 

detta termin sju med de valbara kurser som ges. Socionomprogrammet ska vara en 

generalistutbildning (se Egeltoft 2009) och det kan argumenteras att LUs 

utbildning är mer generell då studenterna bara läser 15 högskolepoäng som 

valfritt. Något som talar emot detta argument är dock att vilka valbara kurser som 

erbjuds varierar från termin till termin. Där är däremot MAU konsekventa och 

erbjuder samma kursutbud. Det kan alltså konstateras att de gemensamma 

ramarna, förmedlar en viss gemensam kunskapsbas men om de är tillräckliga för 

att upprätthålla en professionstitel finner vi vara svårt att besvara. 

7. Avslutande diskussion 
7.1 Avslutande diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur implementeringen av standarder 

vid socionomprogrammet ser ut på två av landets universitet, våra frågeställningar 

har varit följande: 

➢ Vilka likheter och skillnader finns mellan innehållet i de fyra 

dokumenttyperna?  

➢ Vilka gemensamma ramar finns mellan de två universitetens utbildnings- 

och kursplaner för socionomprogrammet, och förmedlar de en gemensam 

kunskapsbas för socionomyrket? 

➢ Hur påverkar examensordningens “övrigt-punkt” kurs- och 

utbildningsplanerna och hur kompletterar den de formella standarderna? 

 

Dessa frågor har vi besvarat genom vår jämförande analys av utbildnings- och 

kursplaner för socionomprogrammet från LU och MAU samt examensordningen 

och de globala riktlinjerna. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns stora 

likheter mellan de båda programmen vid LU och MAU då de till stor del följer 

examensordningen. Även examensordningen och de globala riktlinjerna har till 

stor del likvärdigt innehåll. Då likheterna dels gäller innehåll, men även ramarna 

för en gemensam kunskapsbas blir både första och andra frågan besvarade. 



 46 

Likheterna gäller dock inte fullt ut då de respektive universiteten har undgått att 

inkludera enstaka obligatoriska mål från examensordningen i sina kursplaner.  

 

När det kommer till bristen av mål kring våld i nära relationer samt empatisk 

förmåga vid LU, samt ledning i socialt arbete för MAU så finner vi visserligen 

dessa mål i utbildningsplanen för respektive universitet, men då de inte finns med 

i kursmålen blir studenterna tekniskt sett inte examinerade på dessa mål. Detta gör 

att det kan ifrågasättas om universiteten verkligen följer examensordningen och 

därmed har rätt att examinera socionomer. Vi ser därför fram emot nya, fastställda 

kursplaner.  

 

Ytterligare ett resultat från vår undersökning är frågan om graderade betyg. I och 

med Bolognaprocessen införde Umeå universitet graderade betyg på sin 

socionomutbildning (Sandström 2012:33). Att MAU har väl godkänt som möjligt 

betyg, d.v.s. applicerar en betygsgradering, skulle kunna vara en strävan mot en 

mer direkt koppling till andra lärosäten inom EU. Detta skulle dessutom kunna ses 

som att MAU i större uträckning anpassar sig efter de standarder som finns 

globalt. Eftersom bara två av de 15 lärosäten i Sverige som ger 

socionomutbildningen är med i denna studie vet vi inte vilka eller hur många 

utöver MAU och Umeå Universitet (utifrån Sandströms (2012)), som använder 

sig av graderade betyg. Är graderade betyg den nya ramen för 

socionomprogrammen? 

 

Avslutningsvis vill igen lyfta att en standard är endast så bra som hur den tolkas 

och tolkas den olika fyller den inte sin funktion. Följdfrågan blir hur det skulle 

vara möjligt att alla tolkar på ett likvärdigt sätt, världen över, och vidare hur en 

sådan "likvärdighet" går att mäta och bedömas? 
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7.2 Förslag för framtida forskning 
Under arbetets gång har flera frågor väckts inom oss, men vi har fått sålla lite 

bland dessa. Det första som vi vill efterfråga, är en större studie där samtliga 

socionomprogram som ges i Sverige jämförs, dels med varandra men även i 

förhållande till examensordningen. Om två lärosäten har missat att inkorporera 

examensordningen fullt ut, börjar vi misstänka att det kanske inte tillhör 

ovanligheterna. Ytterligare en studie som vi ser som viktig är en som undersöker 

den faktiska kunskap som studenterna ackumulerar under programmets gång. 
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Bilaga 1 

Termin Malmö Universitet Lunds Universitet 

Termin 1 SC111B: Socialt arbete som 
teoretiskt och praktiskt fält 30 HP 

SOPA11: Socialt arbete som ämne och 
profession 30 HP 

Termin 2 SC121A: Samhällsstruktur, socialt 
samspel och social förändring 7,5 HP 
 
SC122A: Arbete, försörjning och 
socialpolitik 7,5 HP 
 
SC123C: Socialt arbete: Psykologi 
och socialt arbete 15 HP 

SOPA21: Samhällsvetenskap och socialt 
arbete 30 HP  

Termin 3 SC131B: Juridik i socialt arbete 30 
HP 

SOPA31: Juridik i socialt arbete 1 15 HP 
 
SOPA32: Juridik i socialt arbete 2 15 HP 

Termin 4 SC141C: Socialt arbete: Profession, 
praktik och perspektiv 30 HP  

SOPA43: Perspektiv på sociala problem 
och interventioner 15 HP  
 
SOPA 44: Kommunikation och handling i 
socialt arbete 15 HP 

Termin 5 SC151B: Socialt arbete: 
Verksamhetsförlagd utbildning 30 
HP  

SOPA54: Verksamhetsförlagd utbildning, 
praktik och teori 30 HP 

Termin 6 SC161B: Socialt arbete: Det sociala 
arbetets organisering och 
professionalisering 7,5 HP  
 
SC162B: Socialt arbete: 
Forskningsmetodik 7,5 HP  
 
SC163B: Socialt arbete: 
Examensarbete 15 HP  

SOPA61: Det sociala arbetets organisering 
7 HP 
 
SOPA62: Kunskapsproduktion i socialt 
arbete 8 HP 
 
SOPA63: Självständigt arbete 
(Examensarbete) 15 HP 

Termin 7 SC674A: Kön, sexualitet och socialt 
arbete 15 HP (Valbar) 
 
SC683A: Socialt arbete och 
funktionshinder 15 HP (Valbar) 
 
SC671B: Socialt arbete med 
missbruks- och beroendeproblem 15 
HP (Valbar) 
 
SC672C: Socialt arbete: Åldrande 

SOPM21: Professionellt socialt arbete 15 
HP (Obligatorisk) 
SOPM02: Socialt arbete med barn och 
unga 15 HP (Valbar HT19) 
 
SOPM04: Socialt arbete som mobilisering 
och entreprenörskap 15 HP (Valbar HT19) 
 
SOPM11: Socialt arbete: Socialt arbete 
med inriktning på funktionsförmåga och 
funktionshinder 15 HP (Valbar HT19) 



 59 

och socialt arbete 15 HP (Valbar) 
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ungdomar och familjer med fokus på 
utredning och intervention 15 HP 
(Valbar) 
 
SC684A: Socialt arbete: Psykisk 
ohälsa i en social kontext 15 HP 
(Valbar) 
 
SC676C: Socialt arbete: Migration i 
socialt arbete 15 HP (Valbar) 

 
SOPM15: Socialt arbete med äldre 15 HP 
(Valbar HT19) 
 
SOPM17: Socialpolitik i Europa 15 HP 
(Valbar HT19) 

 

 

 


